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Ändringsförslag 36
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 37
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om 
användning av PNR-uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om 
användning av PNR-uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott

Or. en

Ändringsförslag 41
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Titeln

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om 
användning av PNR-uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om 
användning av PNR-uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet
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Or. en

Motivering

PNR-uppgifter bör enbart behandlas för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet och bör inte användas för andra 
syften.

Ändringsförslag 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
82.1 d och 87.2 a,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
16, 82.1 d och 87.2 a,

Or. en

Ändringsförslag 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(1a) I yttrandet från Europeiska 
datatillsynsmannen av den 25 mars 2011, 
i synnerhet punkterna 7–16, 25, 55 och 
57, uttrycktes ståndpunkten att det 
ursprungliga förslaget till direktiv inte 
uppfyller den avgörande förutsättningen 
för utvecklingen av ett PNR-system, 
nämligen efterlevnad av nödvändighets-
och proportionalitetsprinciperna, i sådan 
utsträckning att Europeiska 
datatillsynsmannen ifrågasätter att grov 
brottslighet som inte har något samband 
med terrorism ingår i förslaget.
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Or. en

Ändringsförslag 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 29-arbetsgruppens yttrande 
10/2011 av den 5 april 2011 fastställdes 
att det fanns en brist på information om 
hur effektiva och lämpliga EU:s befintliga 
system och verktyg för polisiärt och 
rättsligt samarbete är när det gäller att 
bekämpa terrorism och organiserad 
brottslighet. Nödvändigheten av ett sådant 
förslag ifrågasattes och allvarliga tvivel 
uttrycktes om huruvida insamlingen av en 
enorm mängd personuppgifter om 
passagerare är proportionerlig oavsett om 
passagerarna är misstänkta eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 45
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 6 november 2007 antog 
kommissionen ett förslag till rådets 
rambeslut om användande av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i 
brottsbekämpningssyfte. Ikraftträdandet 
av Lissabonfördraget den 
1 december 2009 ledde dock till att 
kommissionens förslag, som ännu inte 
hade antagits av rådet, blev inaktuellt.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 46
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 2

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(2) I dokumentet ”Stockholmsprogrammet 
– ett öppet och säkert Europa i 
medborgarnas tjänst och för deras skydd” 
uppmanades kommissionen att lägga 
fram ett förslag om användning av 
passageraruppgifter för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 3

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande av den 
21 september 2010 om en övergripande 
strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till 
tredjeländer skisserade kommissionen 
huvuddragen i en ny EU-strategi på detta 
område.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Alexander Alvaro
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Förslag till direktiv
Skäl 4

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(4) I rådets direktiv 2004/82/EG av den 
29 april 2004 om skyldighet för 
transportörer att lämna uppgifter om 
passagerare, regleras transportörers 
översändande av förhandsuppgifter om 
passagerare till behöriga nationella 
myndigheter i syfte att förbättra 
gränskontrollerna och bekämpa olaglig 
invandring.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 5

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 50
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 

utgår
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brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på 
ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan vara nödvändiga 
för att på ett effektivt sätt förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och därigenom förbättra den inre 
säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 53
Kinga Göncz
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Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan avsevärt bidra till 
att effektivt förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 54
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan vara ett användbart 
sätt att effektivt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och vissa 
typer av grov brottslighet av 
gränsöverskridande natur och därigenom 
förbättra den inre säkerheten

Or. en

Ändringsförslag 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 5

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på 
ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den
inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan vara användbara 
för att på ett effektivt sätt förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet och därigenom 
förbättra den inre säkerheten.
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Or. en

Ändringsförslag 56
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att 
på ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet och därigenom förbättra den 
inre säkerheten.

(5) PNR-uppgifter kan vara ett användbart 
sätt att effektivt förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och vissa 
typer av grov gränsöverskridande
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov gränsöverskridande brottslighet, 
inklusive terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 59
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov gränsöverskridande brottslighet, 
inklusive terrorism, genom att jämföra 
uppgifterna med olika databaser över 
eftersökta personer och föremål, hitta
nödvändig bevisning och, i förekommande 
fall, hitta medbrottslingar och avslöja 
kriminella nätverk. 

Or. en

Ändringsförslag 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan i undantagsfall
hjälpa de brottsbekämpande 
myndigheterna att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra grov 
gränsöverskridande brottslighet, inklusive 
terrorism, genom att jämföra uppgifterna 
med olika databaser över eftersökta 
personer och föremål, ta fram bevisning 
och, i förekommande fall, hitta 
medbrottslingar och avslöja kriminella 
nätverk. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk. 

Or. en

Ändringsförslag 63
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) PNR-uppgifter hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov brottslighet, inklusive terrorism, 
genom att jämföra uppgifterna med olika 
databaser över eftersökta personer och 
föremål, ta fram bevisning och, i 
förekommande fall, hitta medbrottslingar 
och avslöja kriminella nätverk.

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
grov gränsöverskridande brottslighet, 
inklusive terrorism, genom att jämföra 
uppgifterna med olika databaser över 
eftersökta personer och föremål, hitta 
nödvändig bevisning och, i förekommande 
fall, hitta medbrottslingar och avslöja 
kriminella nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 64
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 7
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 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, 
det vill säga personer som inte tidigare 
varit misstänkta för inblandning i grov 
brottslighet eller terrorism, men som 
enligt en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan brottslighet och 
därför bör bli föremål för ytterligare 
utredning av de behöriga myndigheterna. 
Genom att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 
från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli 
så begränsad som möjligt bör de aspekter 
av användningen av PNR-uppgifter som 
rör utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet 
som dessutom är gränsöverskridande till 
sin natur, det vill säga per definition har 
en koppling till resande och därmed till 
den typ av uppgifter som behandlas. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 65
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 7

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, 
det vill säga personer som inte tidigare 
varit misstänkta för inblandning i grov 

utgår
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brottslighet eller terrorism, men som 
enligt en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan brottslighet och 
därför bör bli föremål för ytterligare 
utredning av de behöriga myndigheterna. 
Genom att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 
från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli 
så begränsad som möjligt bör de aspekter 
av användningen av PNR-uppgifter som 
rör utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet 
som dessutom är gränsöverskridande till 
sin natur, det vill säga per definition har 
en koppling till resande och därmed till 
den typ av uppgifter som behandlas. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 7

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(7) För det första ger PNR-uppgifter de 
brottsbekämpande myndigheterna 
möjlighet att identifiera tidigare ”okända” 
personer, det vill säga personer som inte 
tidigare varit misstänkta för inblandning i 
grov brottslighet och terrorism, men som 
enligt en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan verksamhet och 
därför bör bli föremål för ytterligare 
utredning av de behöriga myndigheterna. 
Genom att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 

utgår
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från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli 
så begränsad som möjligt bör de aspekter 
av användningen av PNR-uppgifter som 
rör utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet 
som dessutom är gränsöverskridande till 
sin natur, det vill säga per definition har 
en koppling till resande och därmed till 
den typ av uppgifter som behandlas.

Or. en

Motivering

Profilering eller utarbetande och tillämpning av bedömningskriterier får inte tillåtas om det 
inte finns någon rättslig definition av profilering på EU-nivå.

Ändringsförslag 67
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För det första ger PNR-uppgifter de 
brottsbekämpande myndigheterna 
möjlighet att identifiera tidigare ”okända” 
personer, det vill säga personer som inte 
tidigare varit misstänkta för inblandning i 
grov brottslighet och terrorism, men som 
enligt en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan verksamhet och 
därför bör bli föremål för ytterligare 
utredning av de behöriga myndigheterna. 
Genom att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 
från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 

utgår
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behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli 
så begränsad som möjligt bör de aspekter 
av användningen av PNR-uppgifter som 
rör utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet 
som dessutom är gränsöverskridande till 
sin natur, det vill säga per definition har 
en koppling till resande och därmed till 
den typ av uppgifter som behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, det 
vill säga personer som inte tidigare varit 
misstänkta för inblandning i grov 
brottslighet eller terrorism, men som enligt 
en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan brottslighet och därför 
bör bli föremål för ytterligare utredning av 
de behöriga myndigheterna. Genom att 
använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 
från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli så 
begränsad som möjligt bör de aspekter av
användningen av PNR-uppgifter som rör 
utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet som 
dessutom är gränsöverskridande till sin 

(7) PNR-uppgifter kan göra det möjligt för 
de brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, det 
vill säga personer som inte tidigare varit 
misstänkta för inblandning i grov 
gränsöverskridande brottslighet eller 
terrorism, men som enligt en analys av 
uppgifterna kan vara involverade i sådan 
brottslighet. Eftersom detta förslag inte 
gäller för misstanke bör personerna därför 
bli föremål för ytterligare utredning av de 
behöriga myndigheterna endast i fall med 
koppling till konkreta grova 
brottshandlingar eller terrorism. Genom 
att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta
hotet från grov gränsöverskridande
brottslighet och terrorism från en 
utgångspunkt som inte finns tillgänglig vid 
behandling av andra kategorier av 
personuppgifter. För att behandlingen av 
uppgifter om oskyldiga och icke misstänkta 
emellertid ska förbli så begränsad som 
möjligt bör användningen av 
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natur, det vill säga per definition har en 
koppling till resande och därmed till den 
typ av uppgifter som behandlas.

PNR-uppgifter begränsas ytterligare till att 
endast omfatta grov brottslighet som 
dessutom är gränsöverskridande till sin 
natur, det vill säga per definition har en 
koppling till resande och därmed till den 
typ av uppgifter som behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, det 
vill säga personer som inte tidigare varit 
misstänkta för inblandning i grov 
brottslighet eller terrorism, men som enligt 
en analys av uppgifterna kan vara 
involverade i sådan brottslighet och därför 
bör bli föremål för ytterligare utredning av 
de behöriga myndigheterna. Genom att 
använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från grov brottslighet och terrorism 
från en utgångspunkt som inte finns 
tillgänglig vid behandling av andra 
kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli så 
begränsad som möjligt bör de aspekter av 
användningen av PNR-uppgifter som rör 
utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet som 
dessutom är gränsöverskridande till sin 
natur, det vill säga per definition har en 
koppling till resande och därmed till den 
typ av uppgifter som behandlas.

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 
brottsbekämpande myndigheterna att 
identifiera tidigare ”okända” personer, det 
vill säga personer som inte tidigare varit 
misstänkta för inblandning i terrorism, men 
som enligt en analys av uppgifterna kan 
vara involverade i sådan brottslighet och 
därför bör bli föremål för ytterligare 
utredning av de behöriga myndigheterna. 
Genom att använda PNR-uppgifter kan de 
brottsbekämpande myndigheterna möta 
hotet från terrorism från en utgångspunkt 
som inte finns tillgänglig vid behandling av 
andra kategorier av personuppgifter. För att 
behandlingen av uppgifter om oskyldiga 
och icke misstänkta emellertid ska förbli så 
begränsad som möjligt bör de aspekter av 
användningen av PNR-uppgifter som rör 
utformning och tillämpning av 
bedömningskriterier begränsas ytterligare 
till att endast omfatta grov brottslighet som 
dessutom är gränsöverskridande till sin 
natur, det vill säga per definition har en 
koppling till resande och därmed till den 
typ av uppgifter som behandlas, det vill 
säga terrorism.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behandlingen av personuppgifter bör 
vara proportionerlig i förhållande till det 
särskilda säkerhetsmål som detta direktiv 
syftar till att uppfylla.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 71
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Behandlingen av personuppgifter bör 
vara proportionerlig i förhållande till det 
särskilda säkerhetsmål som detta direktiv 
syftar till att uppfylla. 

(8) Behandlingen av personuppgifter bör 
vara nödvändig och proportionerlig i 
förhållande till det särskilda ändamål som 
detta direktiv syftar till att uppfylla. 

Or. en

Ändringsförslag 72
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För medlemsstaterna finns det i vissa 
fall ett mervärde i att använda 

utgår
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PNR-uppgifter tillsammans med 
förhandsupplysningar om passagerare 
(API); en sådan kombinerad användning 
förbättrar möjligheterna att kontrollera 
en individs identitet, vilket ökar 
PNR-uppgifternas betydelse för 
brottsbekämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För medlemsstaterna finns det i vissa 
fall ett mervärde i att använda 
PNR-uppgifter tillsammans med 
förhandsupplysningar om passagerare 
(API); en sådan kombinerad användning 
förbättrar möjligheterna att kontrollera 
en individs identitet, vilket ökar 
PNR-uppgifternas betydelse för 
brottsbekämpningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 74
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla 
medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 

utgår
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tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

Or. en

Ändringsförslag 75
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla 
medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 76
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla 
medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet får alla medlemsstater införa
bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.
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Or. en

Ändringsförslag 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla medlemsstater 
inför bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott är det därför av största vikt att 
alla medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

Or. en

Ändringsförslag 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla medlemsstater 
inför bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet är det därför av största vikt att 
alla medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skapa förutsättningar att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet är det därför av 
största vikt att alla medlemsstater inför 
bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.

För att skapa förutsättningar att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet vore det till stor hjälp 
om alla medlemsstater inför bestämmelser 
om skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier. Det är 
dock upp till medlemsstaterna att besluta 
om de vill använda PNR-uppgifter för 
dessa ändamål. Bestämmelserna i detta 
direktiv gäller bara för de medlemsstater 
som använder PNR-uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 80
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla medlemsstater 
inför bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla medlemsstater 
inför bestämmelser om skyldigheter för 
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
flygförbindelser inom och utanför EU till 
eller från EU-medlemsstaternas territorier.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att dra konsekvenserna av att inkludera alla flygförbindelser 
inom EU i direktivets räckvidd. Terminologin ”flygförbindelser inom och utanför EU” är att 
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föredra framför ”internationella/inhemska flygförbindelser”, som hämtats från Schengen-
avtalet, som inte är anpassat till ett direktiv som ska gälla för EU:s hela territorium.

Ändringsförslag 81
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet är det 
därför av största vikt att alla medlemsstater 
inför bestämmelser om skyldigheter för
lufttrafikföretag som tillhandahåller 
internationella flygförbindelser till eller 
från EU-medlemsstaternas territorier.

(10) För att skapa förutsättningar att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet är det därför av största vikt att 
alla medlemsstater inför bestämmelser om 
skyldigheter för lufttrafikföretag som 
tillhandahåller riskutsatta internationella 
flygförbindelser till eller från 
EU-medlemsstaternas territorier.

Or. en

Ändringsförslag 82
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen 
in och behandlar PNR-uppgifter om sina 
passagerare för egna kommersiella syften. 
Detta direktiv bör inte medföra någon 
skyldighet för lufttrafikföretagen att 
samla in eller lagra några ytterligare 
uppgifter om passagerare eller att ålägga 
passagerare att tillhandahålla några 
uppgifter utöver dem som företagen redan 
har tillgång till.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 83
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in 
och behandlar PNR-uppgifter om sina 
passagerare för egna kommersiella syften. 
Detta direktiv bör inte medföra någon 
skyldighet för lufttrafikföretagen att samla 
in eller lagra några ytterligare uppgifter om 
passagerare eller att ålägga passagerare att 
tillhandahålla några uppgifter utöver dem 
som företagen redan har tillgång till.

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in 
och behandlar PNR-uppgifter om sina 
passagerare för egna kommersiella syften. 
Detta direktiv bör inte medföra någon 
skyldighet för lufttrafikföretagen att samla 
in eller lagra några ytterligare uppgifter om 
passagerare eller att ålägga passagerare att 
tillhandahålla några uppgifter utöver dem 
som företagen redan har tillgång till. I de 
fall då lufttrafikföretag inte rutinmässigt 
samlar in uppgifter i kommersiellt syfte 
som en del av sin normala 
affärsverksamhet bör de inte heller 
tvingas införa rutiner för att samla in 
sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kostnaderna för att behandla och 
överföra PNR-uppgifter bör bäras av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 85
Alexander Alvaro
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka, med 
hänsyn till deras respektive straffrättsliga 
system, behandling av PNR-uppgifter i 
enlighet med detta direktiv inte skulle 
vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen. Definitionen 
av grov gränsöverskridande brottslighet 
bör hämtas från artikel 2 i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF och Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov
gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2.2 i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF, förutsatt att 
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arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka, med 
hänsyn till deras respektive straffrättsliga 
system, behandling av PNR-uppgifter i 
enlighet med detta direktiv inte skulle 
vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen. Definitionen 
av grov gränsöverskridande brottslighet 
bör hämtas från artikel 2 i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF och Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

brottsligheten i fråga kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en 
medlemsstats nationella lagstiftning, och 
att brottet begås i mer än en medlemsstat, 
samt från Förenta nationernas konvention 
mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

Or. en

Motivering

PNR-uppgifter bör enbart behandlas för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. PNR-uppgifter får inte användas för 
andra syften.

Ändringsförslag 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna får
dock undanta sådana mindre grova brott 
för vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av 
PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv 
inte skulle vara förenlig med 

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör
dock undanta sådana mindre grova brott 
för vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av 
PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv 
inte skulle vara förenlig med 
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proportionalitetsprincipen. Definitionen av 
grov gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF och Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

proportionalitetsprincipen. Definitionen av 
grov gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF och Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna får 
dock undanta sådana mindre grova brott 
för vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av 
PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv 
inte skulle vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen. Definitionen av 
grov gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF och Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna. Enheten för 
passagerarinformation får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen. 
Definitionen av grov gränsöverskridande 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF och Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 89
Martin Ehrenhauser
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna 
får dock undanta sådana mindre grova
brott för vilka, med hänsyn till deras 
respektive straffrättsliga system, 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen.
Definitionen av grov gränsöverskridande 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF och 
Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artikel 1 i rådets rambeslut 
2002/475/RIF om bekämpande av 
terrorism. Definitionen av grov 
gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF och FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Medlemsstaterna bör undanta 
sådana brott för vilka, med hänsyn till 
deras respektive straffrättsliga system, 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna. 

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism.
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Medlemsstaterna får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka, med 
hänsyn till deras respektive straffrättsliga 
system, behandling av PNR-uppgifter i 
enlighet med detta direktiv inte skulle 
vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen. Definitionen 
av grov gränsöverskridande brottslighet 
bör hämtas från artikel 2 i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF och Förenta 
nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna får 
dock undanta sådana mindre grova brott 
för vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av 
PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv 
inte skulle vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen. Definitionen av 
grov gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF och Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en 
europeisk arresteringsorder och 
överlämnande mellan medlemsstaterna, 
samt från FN:s konvention om 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet. Medlemsstaterna får dock 
undanta sådana mindre grova brott för 
vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av 
PNR-uppgifter i enlighet med detta direktiv 
inte skulle vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen.
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Or. en

Ändringsförslag 92
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism. Definitionen av grov 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna
får dock undanta sådana mindre grova 
brott för vilka, med hänsyn till deras 
respektive straffrättsliga system, 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen.
Definitionen av grov gränsöverskridande 
brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF och 
Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

(12) Definitionen av terroristbrott bör 
hämtas från artikel 1 i rådets rambeslut 
2002/475/RIF om bekämpande av 
terrorism. Definitionen av grov 
gränsöverskridande brottslighet bör 
hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF om en europeisk 
arresteringsorder, samt från FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet. Medlemsstaterna 
bör dock undanta sådana mindre grova 
brott för vilka, med hänsyn till deras 
respektive straffrättsliga system, 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 13

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 
särskild enhet (enhet för 

utgår
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passagerarinformation) i den berörda 
medlemsstaten, för att garantera klarhet 
om vad som gäller och minska 
kostnaderna för lufttrafikföretagen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 
särskild enhet (enhet för 
passagerarinformation) i den berörda 
medlemsstaten, för att garantera klarhet 
om vad som gäller och minska kostnaderna 
för lufttrafikföretagen.

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 
särskild enhet (enhet för 
passagerarinformation) i Europeiska 
unionen, för att garantera klarhet om vad 
som gäller och minska kostnaderna för 
lufttrafikföretagen.

Or. de

Motivering

Att upprätta ett distribuerat system är inte tillrådligt. Både kostnaderna för upprättandet och 
de löpande personella och infrastrukturella kostnaderna för upp till 27 nationella enheter för 
passagerarinformation är oproportionerligt höga i jämförelse med ett centralt system. 
Ansvaret för uppbyggnaden skulle vid ett distribuerat system vila på de enskilda 
medlemsstaterna. Det är en uppgift som i en tid av ekonomiska svårigheter skulle ställa för 
stora organisatoriska och ekonomiska krav på medlemsstaterna.

Ändringsförslag 95
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 
särskild enhet (enhet för 
passagerarinformation) i den berörda 

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 
särskild enhet (enhet för 
passagerarinformation) i den berörda 
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medlemsstaten, för att garantera klarhet om 
vad som gäller och minska kostnaderna för 
lufttrafikföretagen.

medlemsstaten, för att garantera klarhet om 
vad som gäller och minska kostnaderna för 
lufttrafikföretagen. EU:s allmänna budget 
bör, vid behov, lämna ekonomiskt stöd till 
medlemsstaterna och 
passagerarflygbolagen för att täcka 
kostnaderna för inrättande, drift och 
underhåll av deras egna PNR-system och 
överföring av PNR-uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 96
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör garantera att 
de högsta säkerhetsnormerna uppfylls i 
samband med all överföring av 
PNR-uppgifter och resultat av behandling 
av PNR-uppgifter samt lagring av PNR-
uppgifter vid enheten för 
passagerarinformation.

Or. ro

Ändringsförslag 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Europeiska kommissionen bör se till 
att alla EU:s inrättningar och organ – till 
exempel byråer – som genom 
bestämmelserna i detta direktiv eller 
genom de genomförandebestämmelser
som följer och medför ökade insatser i 
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medlemsstaterna, förses med tillräckliga 
ekonomiska och personella extraresurser.

Or. de

Ändringsförslag 98
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat 
på ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att 
kunna förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet, och därigenom förbättra den 
inre säkerheten i unionen och bidra till ett 
bättre skydd för medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt rätten 
till skydd av privatlivet och rätten till 
skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter 
om personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning 
och resrutt som gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter.
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter 
om personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning 
och resrutt som gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet, och därigenom förbättra den 
inre säkerheten i unionen och bidra till ett 
bättre skydd för medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt rätten 
till skydd av privatlivet och rätten till 
skydd av personuppgifter i linje med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
av den […] om skyddet av enskilda vid 
behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt 
fri rörlighet för sådana uppgifter, 
samtidigt som en hög skyddsnivå bör
säkerställas i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, Europarådets konvention 
nr 108 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter samt den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Förteckningarna bör inte 
innehålla några känsliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning 
och resrutt som gör det möjligt för de 
behöriga myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet, och därigenom förbättra den 
inre säkerheten i unionen och bidra till ett 
bättre skydd för medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt rätten 
till skydd av privatlivet och rätten till 
skydd av personuppgifter. Förteckningarna 
bör inte innehålla några personuppgifter, 
och särskilt inga uppgifter som kan 
avslöja kön, ras, etnisk eller social
tillhörighet, genetiska särdrag, språk,
politisk, religiös eller filosofisk 
övertygelse, fackföreningstillhörighet eller 
uppgifter om personens hälsotillstånd eller 
sexuella läggning. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

(14) Innehållet i PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
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terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Datauppgifterna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 102
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
känsliga personuppgifter som kan avslöja 
ras eller etnisk tillhörighet, politisk, 
religiös eller filosofisk övertygelse, 
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fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd, funktionshinder
eller sexuella läggning. PNR-uppgifter bör 
omfatta information om passagerarens 
bokning och resrutt som gör det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 103
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

(14) Innehållet i de PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation, och som återfinns i 
förteckningen i bilagan till detta direktiv,
bör vara utformat på ett sätt som 
återspeglar de offentliga myndigheternas 
legitima krav på att kunna förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet, 
och därigenom förbättra den inre 
säkerheten i unionen och bidra till ett bättre 
skydd för människors grundläggande 
rättigheter, särskilt rätten till skydd av 
privatlivet och rätten till skydd av 
personuppgifter. Uppgifterna bör inte 
innehålla några personuppgifter som kan 
avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, 
religiös eller filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.
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Or. en

Ändringsförslag 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott, och därigenom förbättra den 
inre säkerheten i unionen och bidra till ett 
bättre skydd för medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt rätten 
till skydd av privatlivet och rätten till 
skydd av personuppgifter. Förteckningarna 
bör inte innehålla några personuppgifter 
som kan avslöja ras eller etnisk tillhörighet, 
politisk, religiös eller filosofisk 
övertygelse, fackföreningstillhörighet eller 
uppgifter om personens hälsotillstånd eller 
sexuella läggning. PNR-uppgifter bör 
omfatta information om passagerarens 
bokning och resrutt som gör det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Innehållet i eventuella förteckningar
över PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation bör vara utformat på 
ett sätt som återspeglar de offentliga 
myndigheternas legitima krav på att kunna 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
därigenom förbättra den inre säkerheten i 
unionen och bidra till ett bättre skydd för 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
särskilt rätten till skydd av privatlivet och 
rätten till skydd av personuppgifter. 
Förteckningarna bör inte innehålla några 
personuppgifter som kan avslöja ras eller 
etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 
filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

(14) Innehållet i de PNR-uppgifter som ska 
vidarebefordras till enheterna för 
passagerarinformation, och som återfinns i 
förteckningen i bilagan till detta direktiv,
bör vara utformat på ett sätt som 
återspeglar de offentliga myndigheternas 
legitima krav på att kunna förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet, 
och därigenom förbättra den inre 
säkerheten i unionen och bidra till ett bättre 
skydd för människors grundläggande 
rättigheter, särskilt rätten till skydd av 
privatlivet och rätten till skydd av 
personuppgifter. Uppgifterna bör inte 
innehålla några personuppgifter som kan 
avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, 
religiös eller filosofisk övertygelse, 
fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 
personens hälsotillstånd eller sexuella 
läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 
information om passagerarens bokning och 
resrutt som gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att identifiera 
flygpassagerare som utgör ett hot mot den 
inre säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 106
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
 Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga 
myndigheterna i den stat som begär 
uppgifterna kan få direkt tillgång till 

utgår
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lufttrafikföretagets bokningssystem för att 
hämta (”pull”) en kopia av de uppgifter 
som behövs, och sändmetoden 
(”push-metoden”) som innebär att 
lufttrafikföretagen överför de begärda 
PNR-uppgifterna till den myndighet som 
har begärt dem. Sändmetoden anses ge ett 
högre uppgiftsskydd och bör vara 
obligatorisk för alla lufttrafikföretag.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 
alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden ger ett högre uppgiftsskydd 
och bör vara obligatorisk för alla 
lufttrafikföretag.

Or. en

Ändringsförslag 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 
alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 
alla lufttrafikföretag.
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
bör förbjudas enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 109
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför 
PNR-uppgifterna till den myndighet som 
har begärt dem. Sändmetoden ger ett högre 
uppgiftsskydd och bör, senast två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, bli
obligatorisk för alla lufttrafikföretag som 
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alla lufttrafikföretag. redan samlar in och behandlar
PNR-uppgifter för kommersiella ändamål 
och har internationella flygningar till 
eller från medlemsstaternas territorier.
Om PNR-uppgifter behandlas av 
innehavare av datoriserade 
bokningssystem är Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 80/2009
om en uppförandekod för datoriserade 
bokningssystem1 tillämplig.
_____________
1 EUT L 35, 4.2.2009, s. 47.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 
alla lufttrafikföretag.

(15) Det finns för närvarande två möjliga 
metoder för överföring av uppgifter: 
Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 
som innebär att de behöriga myndigheterna 
i den stat som begär uppgifterna kan få 
direkt tillgång till lufttrafikföretagets 
bokningssystem för att hämta (”pull”) en 
kopia av de uppgifter som behövs, och 
sändmetoden (”push-metoden”) som 
innebär att lufttrafikföretagen överför de 
begärda PNR-uppgifterna till den 
myndighet som har begärt dem. 
Sändmetoden anses ge ett högre 
uppgiftsskydd och bör, senast två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, vara 
obligatorisk för alla lufttrafikföretag som 
redan samlar in och behandlar 
PNR-uppgifter för kommersiella ändamål 
och har internationella flygningar till 
eller från medlemsstaternas territorier.
Om PNR-uppgifter behandlas av 
innehavare av datoriserade 
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bokningssystem är Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av 
den 14 januari 2009 om en 
uppförandekod för datoriserade 
bokningssystem1 tillämplig.
____________
1 EUT L 35, 4.2.2009, s. 47.

Or. en

Ändringsförslag 111
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen stödjer 
Internationella civila 
luftfartsorganisationens (Icao) riktlinjer 
om PNR-uppgifter. Dessa riktlinjer bör 
således fungera som underlag vid 
antagandet av understödda dataformat för 
överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till medlemsstaterna. 
Detta berättigar att sådana understödda 
dataformat, samt relevanta protokoll som 
gäller för överföring av uppgifter från 
lufttrafikföretag, antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr….. [……………..]

utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen stödjer Internationella 
civila luftfartsorganisationens (Icao) 
riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa 
riktlinjer bör således fungera som underlag 
vid antagandet av understödda dataformat 
för överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till medlemsstaterna. Detta 
berättigar att sådana understödda 
dataformat, samt relevanta protokoll som 
gäller för överföring av uppgifter från 
lufttrafikföretag, antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr….. [……………..]

(16) Kommissionen stödjer Internationella 
civila luftfartsorganisationens (Icao) 
riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa 
riktlinjer bör således fungera som underlag 
vid antagandet av understödda dataformat 
för överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till medlemsstaterna. Detta 
berättigar att sådana understödda 
dataformat, samt relevanta protokoll som 
gäller för överföring av uppgifter från 
lufttrafikföretag, antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr….. [……………..] och även 
garanterar parlamentets deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 113
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
 Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra 
för lufttrafikföretagen att efterleva sina 
skyldigheter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och 
proportionella sanktioner, även 
ekonomiska sanktioner, för de 
lufttrafikföretag som inte uppfyller sina 
skyldigheter med avseende på överföring 
av PNR-uppgifter. Vid upprepade 
allvarliga överträdelser som skulle kunna 
undergräva de grundläggande målen i 
detta direktiv, bör sanktionerna i 
undantagsfall kunna omfatta åtgärder 
såsom startförbud för och beslag och 
förverkande av transportmedel, eller 

utgår
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tillfällig indragning eller återkallande av 
den operativa licensen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för 
lufttrafikföretagen att efterleva sina 
skyldigheter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och proportionella 
sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 
för de lufttrafikföretag som inte uppfyller 
sina skyldigheter med avseende på 
överföring av PNR-uppgifter. Vid 
upprepade allvarliga överträdelser som 
skulle kunna undergräva de grundläggande 
målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 
undantagsfall kunna omfatta åtgärder 
såsom startförbud för och beslag och 
förverkande av transportmedel, eller 
tillfällig indragning eller återkallande av 
den operativa licensen.

(17) De medlemsstater som använder 
PNR-uppgifter bör vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att möjliggöra för 
lufttrafikföretagen att efterleva sina 
skyldigheter enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och proportionella 
sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 
för de lufttrafikföretag som inte uppfyller 
sina skyldigheter med avseende på 
överföring av PNR-uppgifter. Vid 
upprepade allvarliga överträdelser som 
skulle kunna undergräva de grundläggande 
målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 
undantagsfall kunna omfatta åtgärder 
såsom startförbud för och beslag och 
förverkande av transportmedel, eller 
tillfällig indragning eller återkallande av 
den operativa licensen.

Or. de

Ändringsförslag 115
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra 
för enheterna för passagerarinformation 
att efterleva sina skyldigheter enligt detta 
direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner, även 
straffrättsliga sanktioner, för de enheter 
för passagerarinformation som inte 
uppfyller sina skyldigheter med avseende 
på behandling av PNR-uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 116
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov brottslighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov brottslighet.

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet.
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Or. en

Ändringsförslag 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov brottslighet.

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov brottslighet.

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 
bedöma potentiella hot från terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 120
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 
av personuppgifter och rätten till icke-
diskriminering, bör inga beslut som har 
negativa rättsliga verkningar för en 

utgår
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person eller på ett allvarligt sätt påverkar 
henne eller honom fattas enbart på grund 
av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana 
beslut fattas utifrån en persons ras eller 
etniska ursprung, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Or. en

Ändringsförslag 121
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 
av personuppgifter och rätten till 
icke-diskriminering, bör inga beslut som 
har negativa rättsliga verkningar för en 
person eller på ett allvarligt sätt påverkar 
henne eller honom fattas enbart på grund 
av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana 
beslut fattas utifrån en persons ras eller 
etniska ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning.

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 
av personuppgifter och rätten till 
icke-diskriminering, bör inga beslut som 
har negativa rättsliga verkningar för en 
person eller på ett allvarligt sätt påverkar 
henne eller honom fattas enbart på grund 
av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana 
beslut fattas på grund av en persons kön,
ras, hudfärg, etniska eller sociala
ursprung, genetiska särdrag, språk,
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, tillhörighet till nationell 
minoritet, hälsotillstånd eller sexuella
läggning, i enlighet med artikel 21 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 
av personuppgifter och rätten till 
icke-diskriminering, bör inga beslut som 
har negativa rättsliga verkningar för en 
person eller på ett allvarligt sätt påverkar 
henne eller honom fattas enbart på grund 
av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Vidare bör inga sådana 
beslut fattas utifrån en persons ras eller 
etniska ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning.

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 
av personuppgifter och rätten till 
icke-diskriminering, bör inga beslut som 
har negativa rättsliga verkningar för en 
person eller på ett allvarligt sätt påverkar 
henne eller honom fattas på grund av den 
automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter, behandling mot bakgrund 
av på förhand fastställda kriterier eller 
eller varje annan form av profilering. 
Vidare bör inga sådana beslut fattas utifrån 
en persons kön, ras, etniska eller sociala 
ursprung, genetiska särdrag, språk,
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 123
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 

utgår
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underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete. 

Or. en

Ändringsförslag 124
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet. 
Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka andra EU-instrument om 
informationsutbyte mellan 
polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete i Europaparlamentets 
och rådets direktiv av den […] om skyddet 
av enskilda vid behöriga myndigheters 
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behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, samtidigt som en hög 
skyddsnivå bör säkerställas i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
Europarådets konvention nr 108 om 
skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter samt 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 125
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 

(20) Enheten för passagerarinformation 
bör vid behov dela PNR-uppgifter som de 
har mottagit med medlemsstaterna, om en 
sådan överföring är nödvändig för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. 
Medlemsstaterna bör ha befogenhet att 
dela PNR-uppgifter med varandra på 
samma villkor. Bestämmelserna i detta 
direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
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bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 126
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet 
enligt definitionen i detta direktiv. Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. 
Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka andra EU-instrument om 
informationsutbyte mellan 
polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet. 
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detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka andra EU-instrument om 
informationsutbyte mellan 
polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 129
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte påverka andra 
EU-instrument om informationsutbyte 
mellan polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i 

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 
PNR-uppgifter som de har mottagit med 
andra medlemsstater, om en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet. 
Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka andra EU-instrument om 
informationsutbyte mellan 
polismyndigheter och rättsliga 
myndigheter, till exempel rådets beslut 
2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och rådet rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 september 2006 
om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de 
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Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater . Ett 
sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 
brottsbekämpande och rättsliga 
myndigheter bör omfattas av 
bestämmelserna om polissamarbete och 
rättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 130
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Med hänsyn till PNR-
uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 131
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
vara nödvändig och stå i proportion till 
ändamålen, nämligen att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov gränsöverskridande brottslighet. 
För att undvika en oproportionerlig 
användning av uppgifterna är det 
nödvändigt att de efter en inledande period 
avidentifieras och endast blir föremål för 
åtkomst under mycket strikta och 
begränsade villkor. 

Or. en

Ändringsförslag 132
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
 Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
 Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet. För att undvika en 
oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras 
slutgiltigt och endast blir föremål för 
åtkomst under mycket strikta och 
begränsade villkor. 

Or. en

Ändringsförslag 134
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
 Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet. Med hänsyn till 
PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
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mycket strikta och begränsade villkor. en inledande period anonymiseras fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
 Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott. Med hänsyn till 
PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

Or. en

Ändringsförslag 136
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet. Med 
hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
att lagra dem så länge som krävs för att de 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 
stå i proportion till ändamålen, nämligen 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet. Med hänsyn till 
PNR-uppgifternas natur och 
användningsområden bör det vara tillåtet 
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ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar. För att undvika 
en oproportionerlig användning av 
uppgifterna är det nödvändigt att de efter 
en inledande period anonymiseras och 
endast blir föremål för åtkomst under 
mycket strikta och begränsade villkor. 

att lagra dem så länge som krävs för att de 
ska kunna användas i samband med 
analyser och utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 137
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om specifika PNR-uppgifter har 
översänts till en behörig myndighet för att 
användas inom ramen för särskilda 
brottsutredningar eller 
lagföringsåtgärder, bör den behöriga 
myndighetens lagring av dessa uppgifter 
regleras av den berörda medlemsstatens 
nationella lagstiftning, oavsett vilken 
lagringstid som föreskrivs i detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 138
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för 
skydd av personuppgifter som ligger i 

utgår



PE486.017v02-00 62/99 AM\898279SV.doc

SV

linje med rådets rambeslut 2008/977/RIF 
om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 139
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för skydd 
av personuppgifter som ligger i linje med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete.

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för skydd 
av personuppgifter som ligger i linje med
Europaparlamentets och rådets direktiv 
av den […] om skyddet av enskilda vid 
behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt 
fri rörlighet för sådana uppgifter, 
samtidigt som en hög skyddsnivå bör
säkerställas i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
Europarådets konvention nr 108 om 
skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter samt 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Motivering

Direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
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samt fri rörlighet för sådana uppgifter, bör antas innan ett EU-direktiv om PNR-uppgifter 
antas.

Ändringsförslag 140
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för skydd 
av personuppgifter som ligger i linje med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete.

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av de behöriga myndigheterna i 
varje medlemsstat bör omfattas av en 
nationell standard för skydd av 
personuppgifter som ligger i linje med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 141
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för skydd 
av personuppgifter som ligger i linje med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete.

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 
som utförs av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat bör 
omfattas av en nationell standard för skydd 
av personuppgifter som ligger i linje med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete och Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1.
_____________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ändringsförslag 142
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De lufttrafikföretag som samlar in 
kontaktuppgifterna för passagerare som 
har bokat sin biljett via en resebyrå bör
inte kunna använda dessa uppgifter för 
kommersiella ändamål.

Or. fr

Motivering

Ett lufttrafikföretag bör inte få använda passagerarnas kontaktuppgifter för kommersiella 
ändamål när passagerarna bara har överfört dem till en resebyrå.

Ändringsförslag 143
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör 
dem, till exempel rätten till åtkomst, 
rättelse, radering och blockering, samt 

utgår
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rätten till ersättning och tillgång till 
rättsmedel överensstämmer med 
rambeslut 2008/977/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 144
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med rambeslut 
2008/977/RIF.

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med Europaparlamentets 
och rådets direktiv […] om skyddet av 
enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, 
Europarådets konvention nr 108 om 
skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter samt 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Motivering

Direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
samt fri rörlighet för sådana uppgifter, bör antas innan ett EU-direktiv om PNR-uppgifter 
antas.
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Ändringsförslag 145
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med 
rambeslut 2008/977/RIF.

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med 
rambeslut 2008/977/RIF och 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 146
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att 
bli informerade om behandlingen av 
personuppgifter, bör medlemsstaterna se 
till att de förses med korrekta uppgifter 
om insamlingen av PNR-uppgifter och 
överföringen av dessa uppgifter till 
enheten för passagerarinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att 
bli informerade om behandlingen av 
personuppgifter, bör medlemsstaterna se 
till att de förses med korrekta uppgifter om 
insamlingen av PNR-uppgifter och 
överföringen av dessa uppgifter till enheten 
för passagerarinformation.

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att 
bli informerade om behandlingen av 
personuppgifter, bör medlemsstaterna se 
till att de i tid och på ett öppet sätt förses 
med korrekta och fullständiga uppgifter 
om insamlingen av PNR-uppgifter och 
överföringen av dessa uppgifter till enheten 
för passagerarinformation.

Or. en

Ändringsförslag 148
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Medlemsstaterna bör å sin sida 
sörja för att de kostnader som uppstår till 
följd av användningen av PNR-uppgifter 
inte förs över på passagerarna.

Or. en

Ändringsförslag 149
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall och under 
förutsättning att det sker i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF. För att 

utgår



PE486.017v02-00 68/99 AM\898279SV.doc

SV

garantera skyddet av personuppgifter bör 
sådana överföringar omfattas av 
kompletterande krav beträffande syftet 
med överföringen, den mottagande 
myndighetens ställning och vilket skydd 
som gäller för personuppgifter som 
överförs till tredjelandet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 150
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall och under 
förutsättning att det sker i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera 
skyddet av personuppgifter bör sådana 
överföringar omfattas av kompletterande 
krav beträffande syftet med överföringen, 
den mottagande myndighetens ställning 
och vilket skydd som gäller för 
personuppgifter som överförs till 
tredjelandet i fråga.

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall om 
överföringen är nödvändig och 
proportionerlig i förhållande till 
förebyggandet, utredningen, 
upptäckandet eller lagföringen av 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och 
under förutsättning att det sker i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv av den xx/xx/201x om skyddet av 
enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, och efter rättsligt 
förhandstillstånd. För att garantera 
skyddet av personuppgifter bör sådana 
överföringar omfattas av kompletterande 
krav beträffande syftet med överföringen, 
den mottagande myndighetens ställning 
och vilket skydd som gäller för 
personuppgifter som överförs till 
tredjelandet i fråga, samtidigt som 
överensstämmelse bör säkerställas med 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna, 
Europarådets konvention nr 108 om 
skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter samt 
den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 151
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall och under 
förutsättning att det sker i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera 
skyddet av personuppgifter bör sådana 
överföringar omfattas av kompletterande 
krav beträffande syftet med överföringen, 
den mottagande myndighetens ställning 
och vilket skydd som gäller för 
personuppgifter som överförs till 
tredjelandet i fråga.

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
enheten för passagerarinformation till 
tredjeländer bör endast vara tillåten från 
fall till fall och under förutsättning att det 
sker i enlighet med rambeslut 
2008/977/RIF. För att garantera skyddet av 
personuppgifter bör sådana överföringar 
omfattas av kompletterande krav 
beträffande syftet med överföringen, den 
mottagande myndighetens ställning och 
vilket skydd som gäller för personuppgifter 
som överförs till tredjelandet i fråga.

Or. de

Ändringsförslag 152
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall och under 

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 
medlemsstater till tredjeländer bör endast 
vara tillåten från fall till fall och under 



PE486.017v02-00 70/99 AM\898279SV.doc

SV

förutsättning att det sker i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera 
skyddet av personuppgifter bör sådana 
överföringar omfattas av kompletterande 
krav beträffande syftet med överföringen, 
den mottagande myndighetens ställning 
och vilket skydd som gäller för 
personuppgifter som överförs till 
tredjelandet i fråga.

förutsättning att det sker i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF och EU:s 
dataskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 153
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Överföringen av PNR-uppgifter bör 
begränsas till de uppgifter som är 
nödvändiga för att förebygga och 
upptäcka konkreta terroristbrott och, vid 
överföring till tredjeländer, tillåtas endast 
om EU:s dataskyddslagstiftning följs.

Or. en

Ändringsförslag 154
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Den nationella tillsynsmyndighet som 
har inrättats enligt rådets rambeslut 
2008/977/RIF bör även ansvara för att 
meddela riktlinjer för och utöva tillsyn 
över tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv.

utgår
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Or. en

 Ändringsförslag 155
Sophia in 't Veld

 Förslag till direktiv
 Skäl 27

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(27) Den nationella tillsynsmyndighet som 
har inrättats enligt rådets rambeslut 
2008/977/RIF bör även ansvara för att 
meddela riktlinjer för och utöva tillsyn 
över tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv.

(27) Den nationella tillsynsmyndighet som 
ska inrättas enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv […] om skyddet av 
enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter, bör även ansvara för att meddela 
riktlinjer för och utöva tillsyn över 
tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv. De
nationella myndigheterna för 
uppgiftsskydd ansvarar för att meddela 
riktlinjer för och utöva tillsyn över 
tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 

utgår
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direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

Or. en

Ändringsförslag 157
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López



AM\898279SV.doc 73/99 PE486.017v02-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 

utgår
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flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

Or. en

Ändringsförslag 160
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 161
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 

utgår
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och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

Or. de

Ändringsförslag 162
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling 
och behandling av PNR-uppgifter för 
andra ändamål än dem som anges i 
direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 163
Hubert Pirker, Frank Engel
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Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i enlighet 
med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling och 
behandling av PNR-uppgifter för andra 
ändamål än dem som anges i direktivet, 
eller PNR-uppgifter rörande andra 
transportföretag än de som anges i detta 
direktiv, med avseende på flygningar 
inom EU som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket. Frågan om 
insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att 
tillhandahålla ett system för insamling och 
behandling av PNR-uppgifter rörande 
andra transportföretag än de som anges i 
detta direktiv som ska ske i enlighet med 
relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 
förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 
förenlig med EU-regelverket.

Or. de

Ändringsförslag 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i enlighet 
med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling och 
behandling av PNR-uppgifter för andra 
ändamål än dem som anges i direktivet, 
eller PNR-uppgifter rörande andra 
transportföretag än de som anges i detta 
direktiv, med avseende på flygningar inom 
EU som ska ske i enlighet med relevanta 
bestämmelser om uppgiftsskydd, förutsatt 
att sådan inhemsk lagstiftning är förenlig 
med EU-regelverket. Frågan om 

(28) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att i enlighet 
med sin nationella lagstiftning 
tillhandahålla ett system för insamling och 
behandling av PNR-uppgifter för andra 
ändamål än dem som anges i direktivet, 
eller PNR-uppgifter rörande andra 
transportföretag än de som anges i detta 
direktiv, med avseende på flygningar inom 
EU som ska ske i enlighet med relevanta 
bestämmelser om uppgiftsskydd, förutsatt 
att sådan inhemsk lagstiftning är förenlig 



AM\898279SV.doc 77/99 PE486.017v02-00

SV

insamling av PNR-uppgifter om 
flygningar inom EU bör bli föremål för 
ytterligare överväganden längre fram.

med EU-regelverket. 

Or. en

Ändringsförslag 165
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-
uppgifter, möts lufttrafikföretagen av 
olika krav när det gäller vilken typ av 
information som ska översändas, liksom 
vilka villkor som gäller för överföringen 
av denna information till de behöriga 
nationella myndigheterna. Dessa 
skillnader kan vara till skada för ett 
effektivt samarbete mellan de behöriga 
nationella myndigheterna när det gäller 
att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av

utgår
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personuppgifter, däribland 
PNR-uppgifter, möts lufttrafikföretagen 
av olika krav när det gäller vilken typ av 
information som ska översändas, liksom 
vilka villkor som gäller för överföringen 
av denna information till de behöriga 
nationella myndigheterna. Dessa 
skillnader kan vara till skada för ett 
effektivt samarbete mellan de behöriga 
nationella myndigheterna när det gäller 
att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 

(29) På grund av rättsliga och tekniska 
skillnader mellan olika nationella 
bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 
möts lufttrafikföretagen av olika krav när 
det gäller vilken typ av information som 
ska översändas, liksom vilka villkor som 
gäller för överföringen av denna 
information till de behöriga nationella 
myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 
till skada för ett effektivt samarbete mellan 
de behöriga nationella myndigheterna när 
det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
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brottslighet. gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 170
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eftersom målen för detta direktiv inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan gemenskapen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går detta direktiv inte 
utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå dessa mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 171
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eftersom målen för detta direktiv inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan gemenskapen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går detta direktiv inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 

utgår



AM\898279SV.doc 81/99 PE486.017v02-00

SV

uppnå dessa mål.
Or. de

Ändringsförslag 172
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheterna och principerna i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till 
icke-diskriminering, som tas upp i 
artiklarna 8, 7 och 21 i stadgan, och bör 
genomföras i enlighet med dessa. 
Direktivet överensstämmer med 
principerna om uppgiftsskydd, och dess 
bestämmelser är förenliga med rambeslut 
2008/977/RIF. För att direktivet inte ska 
inkräkta på proportionalitetsprincipen 
kommer dess bestämmelser om 
uppgiftsskydd i vissa fall att vara 
strängare än motsvarande bestämmelser i 
rambeslut 2008/977/RIF.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 

(31) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
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om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till 
icke-diskriminering, som tas upp i 
artiklarna 8, 7 och 21 i stadgan, och bör 
genomföras i enlighet med dessa. 
Direktivet överensstämmer med 
principerna om uppgiftsskydd, och dess 
bestämmelser är förenliga med rambeslut 
2008/977/RIF. För att direktivet inte ska 
inkräkta på proportionalitetsprincipen 
kommer dess bestämmelser om 
uppgiftsskydd i vissa fall att vara strängare 
än motsvarande bestämmelser i rambeslut 
2008/977/RIF.

om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till 
icke-diskriminering, som tas upp i 
artiklarna 8, 7 och 21 i stadgan, och bör 
genomföras i enlighet med dessa. 
Direktivet överensstämmer med 
principerna om uppgiftsskydd, i synnerhet 
artikel 16 i EUF-fördraget, och dess 
bestämmelser är förenliga med rambeslut 
2008/977/RIF. För att direktivet inte ska 
inkräkta på proportionalitetsprincipen 
kommer dess bestämmelser om 
uppgiftsskydd i vissa fall att vara strängare 
än motsvarande bestämmelser i rambeslut 
2008/977/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 174
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till 
icke-diskriminering, som tas upp i 
artiklarna 8, 7 och 21 i stadgan, och bör 
genomföras i enlighet med dessa. 
Direktivet överensstämmer med 
principerna om uppgiftsskydd, och dess 
bestämmelser är förenliga med rambeslut 
2008/977/RIF. För att direktivet inte ska 
inkräkta på proportionalitetsprincipen 
kommer dess bestämmelser om 
uppgiftsskydd i vissa fall att vara 
strängare än motsvarande bestämmelser i 
rambeslut 2008/977/RIF.

(31) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till 
icke-diskriminering, som tas upp i 
artiklarna 8, 7 och 21 i stadgan, konvention 
nr 108 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter samt den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, och bör genomföras i enlighet 
med dessa. Direktivet överensstämmer med 
principerna om uppgiftsskydd, och dess 
bestämmelser är förenliga med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
[…] om skyddet av enskilda vid behöriga 
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myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt 
fri rörlighet för sådana uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 175
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en 
mycket kort period och att insamling av 
känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se 
till att en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att 
behandlingen av uppgifterna är laglig, att 
tillsynen fungerar och att behandlingen 
av uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 176
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en mycket 
kort period och att insamling och 
användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 
medlemsstaterna se till att en oberoende 
nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 
för att meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst 
tre månader, varefter de måste raderas 
slutgiltigt, att uppgifterna måste 
avidentifieras redan efter en mycket kort 
period och att insamling och användning 
av känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 
dataskyddsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets (32) I synnerhet har direktivets 
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tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst fem år, varefter 
de måste raderas, att uppgifterna måste 
anonymiseras redan efter en mycket kort 
period och att insamling och användning 
av känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst tre år, varefter 
de måste raderas, att uppgifterna måste 
anonymiseras redan efter en mycket kort 
period och att insamling och användning 
av känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 178
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst fem år, varefter 
de måste raderas, att uppgifterna måste 
anonymiseras redan efter en mycket kort 
period och att insamling och användning 
av känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst 30 dagar, 
varefter de måste raderas, och att insamling 
och användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 
medlemsstaterna se till att en oberoende 
nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 
för att meddela riktlinjer för och övervaka 
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tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 179
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en mycket 
kort period och att insamling och 
användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 
medlemsstaterna se till att en oberoende 
nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 
för att meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en mycket 
kort period och att insamling och 
användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska man se 
till att en oberoende tillsynsmyndighet ges 
ansvaret för att meddela riktlinjer för och 
övervaka behandlingen av PNR-
uppgifterna. All behandling av PNR-
uppgifter måste registreras eller 
dokumenteras för att göra det möjligt att 
kontrollera att behandlingen av uppgifterna 
är laglig, att tillsynen fungerar och att 
behandlingen av uppgifterna omfattas av 
tillräcklig integritet och säkerhet. 
Medlemsstaterna ska se till att 
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ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

passagerarna informeras klart och tydligt 
om insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 180
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst fem år, varefter 
de måste raderas, att uppgifterna måste 
anonymiseras redan efter en mycket kort 
period och att insamling och användning 
av känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att PNR-
uppgifter får lagras i högst 30 dagar, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter sju dagar
och att insamling och användning av 
känsliga uppgifter är förbjuden. För att 
garantera effektivitet och en hög nivå på 
uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 
att en oberoende nationell 
tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 
meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 181
Véronique Mathieu
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Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en mycket
kort period och att insamling och 
användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 
medlemsstaterna se till att en oberoende 
nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 
för att meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

(32) I synnerhet har direktivets 
tillämpningsområde gjorts så begränsat 
som möjligt; detta innebär att 
PNR-uppgifter får lagras i högst fem år, 
varefter de måste raderas, att uppgifterna 
måste anonymiseras redan efter en kort 
period så att de uppgifter som gör det 
möjligt att identifiera personerna inte 
längre visas samt att insamling och 
användning av känsliga uppgifter är 
förbjuden. För att garantera effektivitet och 
en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 
medlemsstaterna se till att en oberoende 
nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 
för att meddela riktlinjer för och övervaka 
behandlingen av PNR-uppgifterna. All 
behandling av PNR-uppgifter måste 
registreras eller dokumenteras för att göra 
det möjligt att kontrollera att behandlingen 
av uppgifterna är laglig, att tillsynen 
fungerar och att behandlingen av 
uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 
ska också se till att passagerarna 
informeras klart och tydligt om 
insamlingen av PNR-uppgifter och om 
deras rättigheter.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att precisera avsikten med maskeringen, det vill säga att se till att 
passagerarnas identitet inte längre kan spåras.

Ändringsförslag 182
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [I enlighet med artikel 3 i protokollet 
(nr 21) om Förenade kungarikets och 
Irlands ställning med avseende på 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, 
fogat till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, har Förenade 
kungariket och Irland meddelat att de 
önskar delta i antagandet och 
tillämpningen av detta direktiv] ELLER 
[Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 i protokollet (nr 21) om 
Förenade kungarikets och Irlands 
ställning med avseende på området med 
frihet, säkerhet och rättvisa kommer 
Förenade kungariket och Irland inte att 
delta i antagandet av detta direktiv och är 
därför inte bundna av det och omfattas 
inte av dess tillämpning].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 183
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i 
protokollet (nr 22) om Danmarks 
ställning, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, deltar 
Danmark inte i antagandet av detta 
direktiv, som inte är bindande för eller 
tillämpligt på Danmark.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 184
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 utgår
Syfte och tillämpningsområde

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar till och från 
medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte 
av dessa.
2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet 
med detta direktiv får endast behandlas i 
syfte att
(a) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov brottslighet 
i enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och
(b) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2 a och 4.2 d.

Or. en

Ändringsförslag 185
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar till och från 

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
riskutsatta internationella flygningar till 
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medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

och från medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa. Detta direktiv ska inte gälla 
flygningar inom EU eller 
transitflygningar.

Or. en

Motivering

Detta direktivs tillämpningsområde bör begränsas till enbart riskutsatta internationella 
flygningar.

Ändringsförslag 186
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar till och från 
medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerarflyg mellan 
EU:s medlemsstater och tredjeländer till 
och från EU och om enheten för 
passagerarinformations behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och utbyte av dessa 
med tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 187
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 1. Detta direktiv innehåller principerna för
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om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på
internationella flygningar till och från 
medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

bestämmelser om lufttrafikföretags 
eventuella översändande av PNR-uppgifter 
om passagerare på internationella 
flygningar till och från medlemsstaterna, 
och om medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa. Bestämmelserna i detta direktiv ska
tillämpas på de medlemsstater som 
beslutar sig för att använda 
PNR-uppgifter för de ändamål som anges 
i artikel 1.2 a och b.

Or. de

Ändringsförslag 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar till och från 
medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
riskutsatta internationella flygningar till 
och från medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 189
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 
om lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
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internationella flygningar till och från 
medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

flygningar inom och utanför EU till och 
från medlemsstaterna, och om 
medlemsstaternas behandling av 
uppgifterna, inbegripet insamling, 
användning, lagring och inbördes utbyte av 
dessa.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att dra konsekvenserna av att inkludera alla flygförbindelser 
inom EU i direktivets räckvidd. Terminologin ”flygförbindelser inom och utanför EU” är att 
föredra framför ”internationella/inhemska flygförbindelser”, som hämtats från Schengen-
avtalet, som inte är anpassat till ett direktiv som ska gälla för EU:s hela territorium.

Ändringsförslag 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Lufttrafikföretags översändande av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
inrikesflygningar till och från 
medlemsstaterna, och medlemsstaternas 
behandling av uppgifterna, inbegripet 
insamling, användning, lagring och 
inbördes utbyte av dessa, ska vara 
förbjudet enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta för att tydliggöra att endast uppgifter från internationella flygningar överförs och 
behandlas.

Ändringsförslag 191
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet 
med detta direktiv får endast behandlas i 
syfte att

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet 
med detta direktiv om riskutsatta 
internationella flygningar får endast 
behandlas i syfte att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov
gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2. PNR-uppgifterna får inte 
användas för andra syften.

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet i 
enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och
(b) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2 a och 4.2 d.

Or. en

Ändringsförslag 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov brottslighet 
i enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet i 
enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 194
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet i 
enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och vissa typer av grov 
gränsöverskridande brottslighet enligt 
definitionen i artikel 2 i och i enlighet med 
artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 195
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet i 
enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och vissa typer av grov 
gränsöverskridande brottslighet enligt 
definitionen i artikel 2 i och i enlighet med 
artikel 4.2.

Or. en
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 Ändringsförslag 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

 Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(b) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2 a och 4.2 d.

utgår

Or. en

 Ändringsförslag 197
Jan Philipp Albrecht

 Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

 Kommissionens förslag  Ändringsförslag

(b) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2 a och 4.2 d.

utgår

Or. en

Motivering

Detta täcks av den ändrade artikel 1.2 a.

Ändringsförslag 198
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 

utgår



AM\898279SV.doc 97/99 PE486.017v02-00

SV

gränsöverskridande brottslighet i enlighet 
med artikel 4.2 a och 4.2 d.

Or. en

Ändringsförslag 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet i enlighet med artikel 4.2 a och 
4.2 d.

(b) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet i enlighet med artikel 4.2 a.

Or. en

Ändringsförslag 200
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De PNR-uppgifter som samlas in i 
enlighet med detta direktiv får inte 
användas för brott som maximalt kan 
bestraffas med fängelse eller annan
frihetsberövande åtgärd i mindre än tre år 
enligt en medlemsstats nationella 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 201
Martin Ehrenhauser



PE486.017v02-00 98/99 AM\898279SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
inomeuropeiska flygningar eller på andra 
transportmedel än flygplan.

Or. en

Ändringsförslag 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
lufttrafikföretag som bedriver 
passagerartrafik inom unionens 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 203
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
inomeuropeiska flygningar eller på andra 
transportmedel än flygplan.

Or. en

Ändringsförslag 204
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De PNR-uppgifter som samlas in i 
enlighet med detta direktiv får inte 
behandlas vid ringa brott som maximalt 
kan bestraffas med fängelse eller annan
frihetsberövande åtgärd i mindre än tre år 
enligt en medlemsstats nationella 
lagstiftning.

Or. en


