
 

Parlamentul susține directiva privind registrul cu
numele pasagerilor (PNR)
 
Noua directivă privind datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în UE, creat
pentru prevenirea, detectarea, investigarea și aducerea în justiție a infracțiunilor teroriste
și a celor deosebit de serioase a fost aprobată de Parlament joi. Această directivă va
obliga companiile aeriene să dea autorităților naționale datele pasagerilor pentru toate
zborurile din state terțe către UE și viceversa.
 
”Am adoptat un nou instrument important pentru combaterea terorismului și traficanților. Prin
colectarea, distribuirea și analizarea informațiilor PNR, agențiile noastre de intelligence pot
observa modele de comportament suspicios care trebuie urmărite. PNR nu este un glonte de
argint, dar statele care au un sistem național PNR au dovedit în numeroase rânduri că este
foarte eficient”, a spus raportorul Timothy Kirkhope (ECR, UK).
 
“Au existat îngrijorări de înțeles în privința colectării și păstrării datelor personale, dar cred că
directiva stabilește măsuri de protecție a datelor și dovedește că legea este pe măsura riscului
cu care ne confruntăm”, a mai spus el.
 
Textul a fost aprobat cu 461 de voturi pentru la 179 și 9 abțineri.
 
Statele membre vor crea ”unități pentru informațiile despre pasageri” (PIUs) pentru a administra
datele colectate de companiile aeriene. Aceste informații vor putea fi păstrate cinci ani, dar după
șase  luni,  datele  vor  fi  ”mascate”,  adică  vor  fi  eliminate  detaliile  care  ar  putea  duce  la
identificarea  persoanelor  (cum  ar  fi  nume,  adresă,  date  de  contact).
 
PIUs vor fi responsabile de colectarea, păstrarea și procesarea datelor PNR, de transferul lor
către autoritățile competente și de schimbul lor cu PIUs din alte state membre și cu Europol.
Directiva menționează că astfel de transfere trebuie făcute doar ”de la caz la caz” și exclusiv
pentru scopul de a ”preveni, detecta, investiga sau aduce în justiție infracțiuni teroriste sau alte
infracțiuni serioase”.
 
Directiva trebuie să se aplice ”zborurilor din afara UE”, dar statele membre ar putea să o extindă
și către ”zborurile din UE” (adică dintr-un stat membru către alt stat sau alte state membre), cu
condiția să notifice Comisia Europeană. Statele UE pot alege să colecteze și să proceseze
datele PNR de la agenții și operatori de turism (operatori economici), pentru că ei administrează
și rezervările de zboruri.
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Elemente de siguranță pentru protecția datelor
 

PIUs  naționale  vor  fi  obligate  să  numească  un  ofițer  pentru  protecția  datelor
responsabil de monitorizarea procesării datelor PNR și de implementarea măsurilor
asiguratorilor 
Accesul la setul complet de date PNR, care permite utilizatorilor să identifice imediat
persoana respectivă, trebuie conferit doar în condiții foarte stricte și limitate, după
perioada inițială de stocare 
Toate procesările datelor PNR trebuie să fie înregistrate și documentate 
Interzicerea explicită a procesării datelor personale care arată rasa sau originea
etnică a unei persoane, opiniile politice, religia sau credințele filosofice, apartenența
la sindicate, sănătatea, viața sau orientarea sexuală
 

Clauza de revizuire
 
Comisia Europeană trebuie să revizuiască directiva PNR la doi  ani  după transpunerea în
legislațiile naționale. O atenție deosebită trebuie acordată respectării standardelor de protecție a
datelor personale, necesității  și proporționalității  colectării și procesării datelor PNR pentru
fiecare dintre obiectivele stabilite, duratei de retenție a datelor și ”eficienței distribuției informației
între statele membre”.
 
Ce urmează
 
După aprobarea Parlamentului,  propunerea va  trebui  aprobată  formal  de  Consiliu.  După
publicarea în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a o
transpune în legislațiile naționale.
 
Glosar
• Datele PNR sunt informații oferite de pasageri și colectate de companiile aeriene în timpul
rezervării și procedurii de check-in. De exemplu:

• datele de călătorie

• itinerariul

• informațiile despre bilet

• adresa și datele de contact

• informațiile despre bagaj, și

• informații despre plată

• Toate companiile aeriene colectează și procesează datele PNR pentru scopurile lor
comerciale. Nu vor fi obligate să colecteze alte date și nici pasagerii nu vor fi obligați să ofere
alte informații.

Articol
EU Passenger Name Record (PNR): Civil Liberties Committee backs EP/Council deal
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http://www.europarl.europa.eu/


Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textele adoptate vor fi disponibile aici (14.04.2016)
Înregistrarea dezbaterii (13.04.2016)
Înregistrarea conferinței de presă
EbS+ (13.04.2016)

Declarația Președintelui Schulz
Analiza PE - Completing the adoption of an EU PNR Directive
Notă de background
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/search
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/13/2016
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/13/2016
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2016/press_release-2016-april/html/martin-schulz-welcomes-the-results-of-the-votes-on-pnr-and-protection-of-personal-data
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-(PNR)-proposal-an-overview
https://twitter.com/EP_Justice


Companiile aeriene trebuie să dea autorităților naționale din statele UE datele pasagerilor lor, pentru a ajuta în lupta împotriva
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