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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0032),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 al doilea paragraf litera (d) și 
articolul 87 alineatul (2) litera (a) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie ((C7-0039/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere contribuțiile prezentate de Parlamentul Bulgariei, Senatul Republicii 
cehe, Bundesrat-ul Germaniei, Senatul Italiei, Senatul României, Consiliul Național 
Austriac, Parlamentul Portugaliei și Senatul olandez privind proiectul legislativ,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 mai 20111,

– având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 25 martie 20112,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizele Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru transport și turism 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 218, 23.7.2011, p. 107.
2 JO C 181, 22.6.2011, p. 24.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Scopul prezentei directive este de a 
asigura securitatea și de a proteja viața și 
siguranța cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil pentru acoperirea costurilor 
de instituire, operare și menținere a 
propriului sistem PNR, inclusiv pentru 
costurile de numire și funcționare a unei 
autorități naționale de supraveghere 
competente, precum și pentru costurile de 
modificare a sistemelor actuale ale 
statelor membre pentru a reflecta 
cerințele și modificările prevăzute în 
prezenta directivă. Costurile implicate de 
transferarea datelor PNR deținute de 
companiile aeriene în sistemele de 
rezervare către agențiile naționale de 
aplicare a legii și autorităților competente 
ar trebui suportate de companiile aeriene. 
Bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să prevadă asistența administrativă 
și de consiliere a Comisiei pentru statele 
membre în momentul în care acestea își 
instituie sistemele proprii de PNR.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare în 
conformitate cu articolele 8 și 21 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, să se abțină de la adoptarea 
oricăror decizii susceptibile să producă 
efecte juridice prejudiciabile asupra unei 
persoane sau să o afecteze în mod grav, 
doar din motivul prelucrării automatizate a 
datelor PNR. Mai mult, o astfel de decizie 
nu ar trebui în niciun caz să se întemeieze 
pe sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau 
socială a unei persoane, caracteristicile 
sale genetice, limba, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, 
apartenența la o minoritate, proprietatea, 
nașterea, dizabilitatea, vârsta, starea sa de 
sănătate sau orientarea sa sexuală.

Or. en

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Prezenta directivă prevede 
responsabilitățile cu privire la condițiile în 
care datele PNR pot fi transferate, 
prelucrate, utilizate și protejate.

Or. en
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Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă se aplică 
transportatorilor care operează zboruri de 
pasageri între Uniune și țările terțe, 
precum și zborurilor de pasageri pe 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, transportatorilor constituiți 
sau care stochează date în Uniune sau 
care operează zboruri de pasageri către 
sau din țările terțe, a căror plecare sau 
destinație este înăuntrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 
„datele PNR” înseamnă un registru al 
cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, 
care conține toate informațiile necesare 
pentru a permite prelucrarea și controlul 
rezervărilor de către transportatorii aerieni 
care efectuează înregistrarea și de către 

(c) registrul cu numele pasagerilor” sau 
„datele PNR” înseamnă un registru al 
cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager,
colectate și reținute electronic de către 
transportatorii aerieni în timpul 
desfășurării activității lor obișnuite, care 
conține toate informațiile necesare pentru a 
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transportatorii aerieni participanți pentru 
fiecare călătorie rezervată de sau în numele 
oricărei persoane, indiferent că este 
conținut în sistemele de rezervare, în 
sistemele de control al plecărilor sau în 
sisteme echivalente care oferă aceleași 
funcționalități;

permite prelucrarea și controlul 
rezervărilor de către transportatorii aerieni 
care efectuează înregistrarea și de către 
transportatorii aerieni participanți pentru 
fiecare călătorie rezervată de sau în numele 
oricărei persoane, indiferent că este 
conținut în sistemele de rezervare, în 
sistemele de control al plecărilor sau în 
sisteme echivalente care oferă aceleași 
funcționalități; datele pasagerilor includ 
datele create de transportatorii aerieni sau 
agenții autorizați ai acestora pentru 
fiecare călătorie rezervată de către orice 
pasager sau în numele acestora și 
conținută în sistemele de rezervare a 
transportatorilor, sistemele de control al 
plecărilor sau sistemele echivalente 
furnizând funcționalități similare. Datele 
PNR constau din câmpuri de date, așa 
cum se prevede în anexă.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „a masca date” înseamnă a face ca 
anumite elemente ale datelor PNR să nu 
fie disponibile pentru utilizator, fără a 
șterge elementele respective.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre 
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri se înființează într-unul 
dintre statele membre participante și este 
considerată ca unitate națională de 
informații despre pasageri a tuturor acestor 
state membre participante. Statele membre 
participante convin asupra normelor 
privind funcționarea unității de informații 
despre pasageri și respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă.

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre 
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri este stabilite doar într-unul 
din statele membre participante și este 
considerată unitatea națională de informații 
despre pasageri a tuturor acelor state 
membre participante. Statele membre 
participante convin în comun asupra 
normelor privind funcționarea unității de 
informații despre pasageri și respectă 
cerințele stabilite în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat și permanent
după primirea lor.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și care 
necesită o examinare suplimentară de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite, în 
conformitate cu prezenta directivă. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele membre 

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele membre 
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se asigură că unitățile de informații despre 
pasageri stabilesc criterii de evaluare în 
cooperare cu autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Criteriile de 
evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

se asigură că unitățile de informații despre 
pasageri stabilesc criterii de evaluare în 
cooperare cu autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Criteriile de 
evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală, așa cum prevede articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz prin acțiune umană.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat a datelor 
PNR nicio decizie susceptibilă să producă 
efecte juridice prejudiciabile unei persoane 

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat a datelor 
PNR nicio decizie susceptibilă să producă 
efecte juridice prejudiciabile unei persoane 
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sau care afectează o persoană. Astfel de 
decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice,
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

sau care afectează o persoană. Astfel de 
decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 
sexul, rasa, culoarea sau originea etnică 
sau socială a unei persoane, 
caracteristicile sale genetice, limba, 
religia sau convingerile sale, opiniile sale 
politice sau de altă natură, apartenența la 
o minoritate națională, proprietate, 
naștere, dizabilitate, vârstă sau orientarea 
sa sexuală. Aceste date sensibile se șterg 
definitiv în termen de cel mult 30 de zile 
de la ultima primire a unor PNR care 
conțin date de acest tip de către 
autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora 
programată pentru plecarea aeronavei;

(a) o dată, cu 24 până la 48 de ore înainte 
de ora programată pentru plecarea 
aeronavei; 

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) imediat după închiderea zborului, adică 
imediat după îmbarcarea pasagerilor în 
aeronava care se pregătește de decolare și 
când niciun alt pasager nu se mai poate 
îmbarca. 

(b) o dată, imediat după închiderea 
zborului, adică imediat după îmbarcarea 
pasagerilor în aeronava care se pregătește
de decolare și când niciun alt pasager nu se 
mai poate îmbarca.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave. 

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
absolut excepționale, ca răspuns la o 
amenințare specifică în timp real sau în 
cadrul unei cercetări sau urmăriri penale 
specifice având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot face schimb de 
date PNR numai după o evaluare atentă a 
următoarelor garanții:
(a) această utilizare în comun nu poate 
avea loc decât în conformitate cu articolul 
4;
(b) această utilizare în comun trebuie să 
aibă loc numai cu autorități 
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guvernamentale interne, în contextul 
utilizărilor prevăzute la articolul 4;
(c) autoritățile destinatare trebuie să 
aplice în cazul datelor PNR garanții 
echivalente sau comparabile cu cele 
prevăzute în prezenta directivă; precum și
(d) schimbul de date PNR se efectuează 
numai pentru a susține cazurile în curs de 
analizare sau cercetare și în conformitate 
cu acordurile scrise și cu legislația 
națională și a Uniunii privind schimbul 
de informații între autoritățile 
guvernamentale interne.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Atunci când sunt transferate 
informații analitice obținute pe baza 
datelor PNR în temeiul prezentei 
directive, se respectă garanțiile prevăzute 
la alineatul (1) al prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Statele membre se consultă reciproc 
în privința adoptării oricărui act legislativ 
care influențează în mod semnificativ 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
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Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

(1) Un stat membru poate transfera unei 
țări terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului;

(a) transferul se impune pentru 
prevenirea, cercetarea, descoperirea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
executarea pedepselor;
(aa) autorității destinatare din țara terță 
sau organismului internațional destinatar 
îi revine răspunderea pentru prevenirea, 
cercetarea, descoperirea și urmărirea 
penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor;
(ab) statul membru de la care au fost 
obținute datele și-a dat acordul de a le 
transfera în conformitate cu legislația 
națională; 
(ac) țara terță sau organismul 
internațional în cauză asigură un nivel 
corespunzător de protecție pentru 
prelucrarea de date urmărită;

(b) transferul este necesar în scopul acestei 
directive, menționat la articolul 1 alineatul 
(2); și

(b) transferul este necesar în scopul acestei 
directive, menționat la articolul 1 alineatul 
(2); și

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă 
a statului membru.

(c) țara terță care primește datele este de 
acord să transfere datele unei alte țări terțe 
doar în cazul în care acest lucru este 
necesar în scopul prezentei directive, 
specificat la articolul 1 alineatul (2), și doar 
cu autorizarea expresă a statului membru.

(1a) Transferul fără acordul prealabil în 
conformitate cu alineatul (1) litera (ab) 
este permis numai dacă transferul de date 
este esențial pentru prevenirea unui 
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pericol iminent și grav la adresa 
securității publice a unui stat membru sau 
a unei țări terțe sau a intereselor 
fundamentale ale unui stat membru, iar 
consimțământul prealabil nu poate fi dat 
în timp util. Autoritatea responsabilă de 
acordarea consimțământului este 
informată fără întârziere.
(1b) Prin derogare de la alineatul (1) 
litera (ac), datele cu caracter personal se 
pot transfera în cazul în care:
(a) legislația națională a statului membru 
care transferă datele prevede acest lucru, 
având în vedere:
(i) interesele legitime specifice ale 
persoanei vizate; sau
(ii) interesele legitime prioritare, în 
special interese publice importante; sau
(b) țara terță destinatară sau organismul 
internațional destinatar furnizează 
garanții considerate a fi corespunzătoare 
de către statul membru interesat, în 
conformitate cu legislația națională a 
acestuia.
(1c) Caracterul adecvat al nivelului de 
protecție menționat la alineatul (1) litera 
(ac) este evaluat în lumina tuturor 
factorilor prezenți într-o operațiune sau 
într-un ansamblu de operațiuni de 
transfer de date. Se acordă o atenție 
deosebită tipului de date, scopului și 
duratei prelucrării sau a prelucrărilor 
propuse, statului membru care transferă 
datele și țării sau organismului 
internațional de destinație finală a 
datelor, normelor de drept, atât generale, 
cât și sectoriale, aplicabile țării terțe sau 
organismului internațional în cauză, 
precum și normelor profesionale și 
măsurilor de securitate aplicabile.
(1d) Statele membre pot transfera date 
PNR autorităților guvernamentale 
competente din țările terțe numai în 
condițiile prevăzute de prezenta directivă 
și numai după ce se asigură că 
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destinatarul intenționează să utilizeze 
datele în conformitate cu aceste condiții.
(1e) Cu excepția situațiilor de urgență, 
orice astfel de transfer de date de la o țară 
terță la alta se efectuează în temeiul unei 
înțelegeri exprese, care include măsuri de 
protecție a vieții private comparabile cu 
cele aplicate pentru datele PNR de către 
statele membre, astfel cum se prevede în 
prezenta directivă.
(1f) În cazul în care un stat membru ia 
cunoștință de faptul că sunt transferate 
datele PNR ale unui cetățean sau ale unui 
rezident al unui stat membru al UE către 
o țară terță, autoritățile competente din 
statul membru în cauză sunt informate cu 
privire la aceasta cât mai curând posibil.
(1g) În cazul în care datele PNR sunt 
transferate în țările terțe în conformitate 
cu prezenta directivă, se respectă 
garanțiile prevăzute în alineatele 1-1c. 

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La expirarea perioadei de 30 de zile de 
la transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu 
sunt accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 

(2) La expirarea perioadei de 30 de zile de 
la transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
mascate nu sunt accesibile decât unui 
număr limitat de membri ai personalului 
unității de informații despre pasageri, 
autorizați în mod special să efectueze 
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mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

analize ale datelor PNR și să elaboreze 
criterii de evaluare conform articolului 4 
alineatul (2) litera (c). Accesul la 
integralitatea datelor PNR este autorizat 
doar de către șeful unității de informații 
despre pasageri în scopul articolului 4 
alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în 
care se poate considera în mod rezonabil că 
accesul este necesar pentru desfășurarea 
unei anchete sau pentru a răspunde unui 
risc sau unei amenințări specifice și reale 
sau unei cercetări sau urmăriri penale 
specifice.

Or. en

Justificare

Mascarea datelor este procesul de ascundere (mascare) a elementelor specifice ale datelor 
din depozitele de date astfel încât informațiile să nu fie disponibile în afara mediului specific 
în care sunt tratate, scăzând astfel șansele de expunere a informațiilor sensibile și evitând 
riscul unor scurgeri.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legislația lor națională, 
sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 
și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva transportatorilor 
aerieni care nu transmit datele solicitate în 
temeiul prezentei directive, în măsura în 
care le colectează deja, sau nu fac acest 
lucru în formatul cerut sau încalcă în alt 
mod dispozițiile naționale adoptate în 
temeiul prezentei directive.

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legislația lor națională, 
sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 
și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva transportatorilor 
aerieni care nu transmit datele solicitate în 
temeiul prezentei directive, în măsura în 
care le colectează deja, sau nu fac acest 
lucru în formatul cerut sau nu sunt tratate 
și prelucrate în conformitate cu normele 
privind protecția datelor prevăzute de 
prezenta directivă sau încalcă în alt mod 
dispozițiile naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive.

Or. en
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Justificare
Este important ca acest articol să acopere atât modalitatea în care se tratează și prelucrează 
datele, cât și să clarifice faptul că acest sistem ar opera în conformitate cu normele în vigoare 
de protecție a datelor.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Protecția datelor cu caracter personal

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. Dispozițiile articolelor 17, 18, 
19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului sunt, prin urmare, aplicabile.
(2) În cazul unui incident de încălcare a 
vieții private (inclusiv accesul sau 
divulgarea neautorizate), autoritățile 
naționale de supraveghere iau măsurile 
necesare pentru notificarea 
corespunzătoare a persoanelor afectate, 
pentru atenuarea riscului de apariție a 
unui prejudiciu în urma divulgării 
neautorizate a datelor și a informațiilor 
cu caracter personal și pentru instituirea 
măsurilor corective care sunt posibile din 
punct de vedere tehnic.
(3) În domeniul de aplicare al prezentei 
directive, autoritatea națională de 
supraveghere informează fără întârziere 
autoritățile competente ale statelor 
membre în privința incidentelor 
semnificative de încălcare a vieții private 
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care implică date PNR ale cetățenilor sau 
rezidenților UE, rezultate ca urmare a 
distrugerii accidentale sau ilegale, a 
pierderii accidentale, a modificării, 
divulgării sau accesului neautorizate sau 
a oricărei forme de prelucrare sau 
utilizare ilegală a datelor.
(4) Autoritățile naționale de supraveghere 
ale statelor membre confirmă că sunt 
prevăzute măsuri administrative, civile și 
penale eficiente de legislația statului 
membru cu privire la incidentele legate de 
viața privată în care sunt implicate 
companiile aeriene. Statele membre pot 
lua, de asemenea, măsuri disciplinare 
împotriva persoanelor responsabile pentru 
orice astfel de incidente de încălcare a 
vieții private, inclusiv interzicerea 
accesului în sistem, avertismente oficiale, 
suspendarea, retrogradarea sau 
demiterea.
(5) Toate datele sunt păstrate într-un loc 
sigur, o bază de date sigură, într-un 
sistem informatic acreditat din punct de 
vedere al securității care fie îndeplinește, 
fie depășește normele internaționale în 
materie.
(6) Datele PNR trebuie să fie 
monitorizate, prelevate și auditate în 
conformitate cu un cod obligatoriu de 
practici, care trebuie elaborat de 
autoritățile de supraveghere ale statelor 
membre, cod care să asigure controale 
stricte ale activității operatorilor și 
aplicarea practică a prezentei directive și 
care va fi supus procedurii de revizuire 
din statele membre.

Or. en

Justificare

Este esențial ca pasagerii să aibă dreptul de a face apel, de a rectifica, de a avea acces, de a 
putea șterge sau bloca, precum și dreptul la compensații și la căi de atac judiciare. Normele 
clare cu privire la modalitatea în care autoritățile de supraveghere, companiile aeriene și 
statele membre ar trebui să opereze cu privire la tratarea datelor ar trebui să asigure o 
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operare eficientă în care pasagerii pot avea încredere.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția datelor cu caracter personal Securitatea datelor

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. Dispozițiile articolelor 17, 18, 
19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului sunt, prin urmare, aplicabile.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul articol a fost definit și detaliat mai bine în altă parte pentru a oferi mai multă 
protecție pasagerilor.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie rasa sau originea 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate sau viața sa sexuală. În 
situația în care unitatea de informații 
despre pasageri primește date PNR care 
dezvăluie astfel de informații, acestea sunt 
șterse imediat.

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie , sexul, rasa, originea 
etnică sau socială a unei persoane, 
caracteristicile sale genetice, limba, 
religia sau convingerile sale, opiniile sale 
politice sau de orice natură, apartenența la 
o minoritate națională, proprietate, 
naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare
sexuală. În situația în care unitatea de 
informații despre pasageri primește date 
PNR care dezvăluie astfel de informații, 
acestea sunt șterse imediat. Accesul la 
datele sensibile, precum și prelucrarea și 
utilizarea acestora sunt permise doar în 
circumstanțe absolut excepționale, atunci 
când viața unei persoane ar putea fi pusă 
în pericol sau grav afectată. Aceste date 
pot fi accesate exclusiv prin utilizarea 
unor proceduri restrictive și de la caz la 
caz în timp real, cu aprobarea unui cadru 
superior al autorității competente. 

Or. en

Justificare

Această dispoziție stabilește circumstanțele absolut excepționale în care este nevoie de 
informații în timp real, în care dispozițiile actuale ale acestei directive nu pot furniza 
informațiile necesare.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitățile de informații 

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitățile de informații 



PE480.855v01-00 24/33 PR\891415RO.doc

RO

despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente sau de 
unitățile de informații despre pasageri din 
alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri și de autoritățile 
competente în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, al autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază.

despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente sau de 
unitățile de informații despre pasageri din 
alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri și de autoritățile 
competente în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, al autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază. Persoanele care efectuează 
controalele de securitate, care au acces și 
analizează datele PNR și operează 
jurnalele de date, trebuie să dețină 
autorizarea de securitate și să fi urmat o 
formare în domeniul securității. Fiecare 
persoană are un profil care definește și 
limitează ce anume poate vedea, în funcție 
de natura activității, rolul și dreptul legal.

Or. en

Justificare

Această formare și structurile operaționale permit adăugarea altui strat de securitate și 
sporesc încrederea în sistem, asigurând în același timp mai multă uniformitate în sistemele 
statelor membre și tratarea datelor personale.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere articolului 10, 
statele membre adoptă măsuri adecvate 
pentru a asigura aplicarea integrală a 
dispozițiilor prezentei directive și, în 
special, stabilesc sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, care să fie 

(7) Fără a aduce atingere articolului 10, 
statele membre adoptă măsuri adecvate 
pentru a asigura aplicarea integrală a 
tuturor dispozițiilor prezentei directive și, 
în special, stabilesc sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, care să fie 
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aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive.

aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Autoritățile naționale de 
supraveghere pot lua măsuri disciplinare 
împotriva persoanelor responsabile pentru 
orice astfel de incidente de încălcare a 
vieții private, inclusiv interzicerea 
accesului în sistem, avertismentele 
oficiale, suspendarea, retrogradarea sau 
demiterea.

Or. en

Justificare

Este esențial pentru încrederea pasagerilor ca autoritățile naționale de supraveghere să 
dispună de un sistem disciplinar pentru persoanele care operează datele PNR. 

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru prevede că autoritatea 
națională de supraveghere înființată în 
aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI este, de asemenea, 
responsabilă de consilierea și controlul 
privind aplicarea pe teritoriul său a 
dispozițiilor adoptate de statele membre în 
temeiul prezentei directive. Celelalte 
dispoziții ale articolului 25 din Decizia-
cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt 

(1) Fiecare stat membru prevede că 
autoritatea națională de supraveghere 
înființată în aplicarea articolului 25 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI este, de 
asemenea, responsabilă de consilierea și 
controlul privind aplicarea pe teritoriul său 
a dispozițiilor adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive. Celelalte 
dispoziții ale articolului 25 din Decizia-
cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt 
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aplicabile. aplicabile.

(1a) Respectarea garanțiilor privind 
protejarea vieții private din prezenta 
directivă face obiectul examinării și 
controlului independent al inspectorilor 
autorității naționale de supraveghere, 
care:
(a) și-au demonstrat independența; 
(b) exercită atribuții efective de control, 
cercetare, intervenție și reexaminare; 
precum și 
(c) au competența de a dispune urmărirea 
penală sau sancționarea disciplinară, 
după caz, a autorilor încălcărilor legii 
care au legătură cu prezenta directivă.
În special, inspectorii respectivi se asigură 
că plângerile privind încălcarea prezentei 
directive sunt primite, investigate, 
beneficiază de un răspuns și sunt 
soluționate în mod corespunzător. Aceste 
plângeri pot fi prezentate de orice 
persoană, indiferent de naționalitate, țară 
de origine sau reședință. 
(1b) În special, autoritățile naționale de 
supraveghere pun la dispoziția tuturor 
persoanelor un mijloc administrativ 
pentru a soluționa cererile de informații 
privind călătoriile, inclusiv cele privind 
utilizarea PNR. Autoritățile naționale de 
supraveghere permit formularea unei căi 
de atac de către persoanele care consideră 
că îmbarcarea într-o aeronavă comercială 
le-a fost amânată sau interzisă din cauză 
că au fost identificate în mod incorect ca 
reprezentând o amenințare. 

Or. en

Justificare

Persoanele care efectuează controlul și monitorizarea autorităților naționale de 
supraveghere și autoritățile în sine trebuie să aibă competențele necesare pentru a se asigura 
că nu există breșe în sistem și că pasagerii sunt informați pe deplin cu privire la drepturile 
lor, precum și că acestea sunt respectate și aplicate cu strictețe.
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a 
Examinarea independentă

De asemenea, aplicarea prezentei 
directive face obiectul unei examinări, 
evaluări și unei supravegheri 
independente din partea uneia sau mai 
multora dintre următoarele entități:
(a) Parlamentul European;
(b) Comisia; 
(c) Comisia prevăzută la articolul 14 din 
prezenta directivă:
Această supraveghere se poate reflecta în 
constatările și recomandările conținute în 
rapoartele publice, codurile de practici și 
în analize. 

Or. en

Justificare

Este important să existe control, atât din partea Parlamentului European, cât și a Comisiei 
Europene, aceste instituții având funcții diferite și complementare. Instituirea unei Comisii de 
protecție a datelor UE-PNR va aduce cunoștințe de specialitate în examinarea și evaluarea 
continuă a sistemului.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică de

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică de 
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îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Având în vedere cerințele specifice tehnice și structurale legate de instituirea unui sistem UE-
PNR pentru fiecare stat membru, este necesar să se mărească perioada până la 3 ani.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Dispoziții tranzitorii

La data menționată la articolul 15 
alineatul (1), și anume la doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
statele membre se asigură că sunt 
colectate datele PNR de la cel puțin 30% 
din toate zborurile menționate la articolul 
6 alineatul (1). În termen de doi ani de la 
data menționată la articolul 15, statele 
membre se asigură că sunt colectate 
datele PNR de la cel puțin 60 % din toate 
zborurile menționate la articolul 6 
alineatul (1). Statele membre se asigură 
că, după cu patru ani de la data 
menționată la articolul 15, sunt colectate 
datele PNR de la toate zborurile 
menționate la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Având în vedere importanța scopului pentru care datele PNR sunt colectate și prelucrate, 
precum și natura variată, sofisticată și internațională a amenințării, este necesar să existe un 
sistem care urmărește colectarea în totalitate atât în UE, cât și în țările terțe, pentru ca 
sistemul să fie eficient pe deplin.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre, Comisia:

Pe baza acestor discuții, precum și a altor 
informații furnizate de statele membre, 
Comisia revizuiește funcționarea prezentei 
directive și transmite un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de cinci ani de la data menționată la 
articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în lumina experienței dobândite 
de acele state membre care colectează 
date PNR privind zborurile interne. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în termen de doi 
ani de la data menționată la articolul 15 
alineatul (1).
(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

Or. en
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Justificare
5 ani este o perioadă de evaluare mai potrivită, având în vedere faptul că perioada stabilită 
pentru statele membre în vederea instituirii unui sistem PNR este de 3 ani și nu de 2 ani.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Caracterul activităților criminale și teroriste a evoluat constant în ultimii ani. Acestea au 
devenit mai agresive, mai sofisticate și cu un caracter din ce în ce mai transnațional. Având în 
vedere costurile mari ale criminalității, dovezile arată că cetățenii își doresc măsuri mai 
puternice la nivelul UE pentru a aborda criminalitatea organizată și terorismul1.

Ca reacție la acest fapt, Programul de la Stockholm a invitat Comisia să prezinte o propunere 
privind utilizarea datelor PNR în vederea prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. La 6 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o 
propunere de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor 
(PNR) în scopul aplicării legii. Propunerea a fost discutată în grupurile de lucru ale 
Consiliului și s-a ajuns la un consens cu privire la majoritatea dispozițiilor din text. Întrucât 
nu a fost adoptată de Consiliu până la 1 decembrie 2009, data intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, propunerea Comisiei a devenit caducă.

Datele PNR sunt informațiile furnizate de pasagerii aerieni în cursul rezervării biletelor, 
deținute de transportatorii aerieni. Acestea sunt utilizate în primul rând de transportatorii 
aerieni în scopuri operaționale (conțin informații în 19 câmpuri, de exemplu datele de 
călătorie și itinerariul călătoriei, informații cu privire la bilet, date de contact, agenția de 
turism, mijloacele de plată utilizate, numărul locului și informații referitoare la bagaje), dar au 
și valoare comercială și statistică pentru companiile aeriene. 

Datele PNR pot fi utilizate, de asemenea, de organismele de aplicare a legii, iar directiva 
propusă stabilește normele armonizate pentru aceste măsuri. Datele PNR, în momentul în care 
au fost analizate cu grijă, pot fi un instrument eficient pentru a identifica și urmări activitatea 
infracțională și teroristă. În plus, pot fi utilizate în mod reactiv, în timp real sau proactiv 
pentru a intercepta, monitoriza, investiga sau urmări penal infractorii. În prezent, din cele 27 
de state membre ale Uniunii Europene, doar Regatul Unit are un sistem complet PNR2, în 
timp ce alte 5 (Franța, Danemarca, Suedia, Belgia și Țările de Jos) îl utilizează în mod limitat 
sau îl testează spre utilizare.

PNR nu ar trebui confundat cu sistemul de Informații avansate despre pasageri (API), care 
sunt informațiile biografice preluate din secțiunea cu citire optică a unui pașaport. Acest 
sistem are un domeniu mai limitat și este reglementat de directiva API3.

II. Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei (denumită în continuare „textul”) ia în considerare recomandările 
                                               
1 Eurobarometru standard 71, p.149 din anexă.
2 Sistemul E-frontiere al Regatului Unit, Capitolele 32-38 din Legea privind imigrația, azilul și naționalitatea, 
2006
3 Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 august 2004 privind obligația operatorilor de transport de a 
comunica datele privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)
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formulate de Parlamentul European în rezoluția sa din noiembrie 20081 și reflectă ultima 
etapă a dezbaterilor din grupurile de lucru ale Consiliului în 2009. De asemenea, propunerea 
ține cont de avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD), Grupului de lucru 
privind protecția datelor constituit în temeiul articolului 29 și Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale. S-au efectuat o evaluare completă a impactului și un proces de consultare.

În principal, textul face două lucruri: i) armonizează obligația transportorilor aerieni care 
operează zboruri către și din țările terțe și teritoriul cel puțin unui stat membru în transmiterea 
datelor PNR către organismele de aplicare a legii și ii) prevede criteriile pentru care 
organismele de aplicare a legii pot folosi aceste informații, mai exact în scopul de a împiedica, 
detecta, investiga și urmări penal infracțiunile de terorism și infracțiunile grave. Textul 
respectă normele prevăzute în Decizia-cadru 2008/977/JAI (sau orice altă viitoare decizie-
cadru în acest domeniu) pentru protecția datelor personale. Sistemul propus este obligatoriu, 
oferind fiecărui stat membru doi ani în care să instituie un sistem operaționale. Cu toate 
acestea, statele membre vor putea să opereze sisteme comune în scopul împărțirii costurilor. 

În afara limitării scopului, care este menționat mai sus, există câteva domenii asupra cărora 
deputații și-au concentrat în mod tradițional atenția.

I. Păstrarea datelor

Textul stabilește o abordare în două etape pentru păstrarea datelor PNR de către autoritatea 
competentă a statului membru: mai exact o perioadă de 30 de zile, urmată de o perioadă de 5 
ani în care datele sunt mascate. 

II. Sistem centralizat v sistem decentralizat 

Textul prevede normele pentru un sistem decentralizat. Argumentele în favoarea acestuia sunt 
legate în principal de costuri, dar și de caracterul sensibil al unui amplasament unic în cazul 
unui sistem centralizat.

III. Includerea zborurilor interne ale UE

Zborurile interne în UE nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive.

IV. Colectarea focalizată v colectare 100% 

Comisia propune acoperirea 100% a zborurilor internaționale în etape graduale.

V. Definiția infracțiunilor teroriste și a crimelor grave

În conformitate cu textul, „infracțiuni de terorism” se referă la cele menționate la articolele 1 -
4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI; „infracțiuni grave” înseamnă infracțiunile menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului, doar dacă se pedepsesc 
cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel 
puțin trei ani în baza legislației naționale a unui stat membru, deși aici se permite o oarecare 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0561.
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flexibilitate. 

III. Poziția raportorului

Raportorul este de acord cu marea majoritate a abordării Comisiei cu privire la transmiterea și 
utilizarea datelor PNR. Comisia și diversele organisme de aplicare a legii din statele membre 
au prezentat dovezi deputaților cu privire la eficiența unui asemenea tip de instrument, iar 
raportorul recunoaște că au fost dovedite necesitatea, proporționalitatea și valoarea adăugată a 
acestei măsuri. Măsurile nu afectează libera circulația și nu ar trebui să pună în pericol dreptul 
de intrare a cetățenilor, contribuind în același timp la protecția siguranței lor. În plus, având în 
vedere faptul că propunerea Comisia ține seama de recomandările Parlamentului European 
din noiembrie 2008 și având în vedere că prevede standarde minime care au fost deja aprobate 
de Comisia LIBE cu privire la alte acorduri PNR, textul furnizează o platformă solidă de 
dezbateri în Parlament.

I. Păstrarea datelor

Raportorul nu crede că trebuie efectuate modificări în text, dar proiectul de raport adaugă o 
definiție a „mascării datelor” care clarifică sensul precis al acestei dispoziții.

II. Sistem centralizat v sistem decentralizat 

Proiectul de raport prevede normele pentru un sistem decentralizat.

III. Includerea zborurilor interne ale UE

Raportorul este convins că includerea unor zboruri interne UE ar aduce o valoare adăugată 
clară oricărui sistem PNR UE. Deși acest fapt ar mări costurile inițiale, există beneficii clare 
pentru includerea lor: aplicare uniformă și securitate consolidată. Datorită creșterii sferei de 
aplicare a sistemului, raportorul a extins, de asemenea, perioada de includere de la 2 la 3 ani.

IV. Colectarea focalizată v colectarea 100% 

Raportorul sprijină acoperirea 100% a zborurilor din motive evidente de eficiență și beneficii 
de securitate. Există dovezi care sugerează faptul că infractorii ar putea evita anumite zboruri 
într-un sistem focalizat.

V. Definiția infracțiunilor teroriste și a infracțiunilor grave

Proiectul de raport nu a modificat definițiile „infracțiunii teroriste” sau a „infracțiunii grave”. 

Raportorul a introdus, de asemenea, dispoziții care vor clarifica problemele legate de costuri, 
căi de atac și a consolidat certitudinea juridică a textului, referindu-se mai explicit la alte legi 
deja în vigoare în domeniu.


