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11.4.2016 A8-0248/56 

Изменение  56 

Ян Филип Албрехт, Юдит Саргентини,  

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0248/2015 

Тимъти Къркхоуп 

Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Следователно за целите на 

предотвратяването, разкриването, 

разследването и наказателното 

преследване на престъпления, свързани 

с тероризъм, и тежки престъпления от 

основно значение е всички държави 

членки да въведат разпоредби, 

установяващи задължения за 

въздушните превозвачи, които 

извършват полети до или от 

територията на държавите членки 

на Европейския съюз. 

(10) Следователно за целите на 

предотвратяването, разкриването, 

разследването и наказателното 

преследване на престъпления, свързани 

с тероризъм, и тежки престъпления от 

основно значение е всички държави 

членки да въведат разпоредби, 

установяващи задължения за 

въздушните превозвачи, които 

извършват външни за ЕС полети да 

предават всички събрани PNR и API 

данни. Тези разпоредби не следва да 

засягат Директива 2004/82/ЕО на 

Съвета от 29 април 2004 г. относно 

задължението на превозвачите да 

съобщават данни на пътниците. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Изменение  57 

Ян Филип Албрехт, Юдит Саргентини,  

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0248/2015 

Тимъти Къркхоуп 

Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) В частност приложното поле на 

директивата е ограничено във възможно 

най-голяма степен, тя позволява 

запазването на PNR данни за период от 

време не по-дълъг от 5 години, след 

което данните трябва да бъдат заличени, 

след много кратък период от време на 

данните трябва да бъде осигурена 

анонимност, събирането и използването 

на чувствителни данни е забранено. За 

да се осигури ефективност и високо 

ниво на защита на данните, държавите 

членки са длъжни да гарантират, че за 

даването на указания и наблюдението 

как се обработват PNR данните отговаря 

независим национален надзорен орган. 

Всички действия по обработването на 

PNR данни трябва да се записват или 

документират с цел проверка на 

законосъобразността на обработката на 

данните, самонаблюдение и гарантиране 

на подходяща цялост на данните и 

сигурност на обработката на данните. 

Държавите членки трябва също да 

гарантират, че пътниците са ясно и 

точно информирани за събирането на 

PNR данни и за своите права. 

(32) В частност приложното поле на 

директивата е ограничено във възможно 

най-голяма степен, тя позволява 

запазването на PNR данни за период от 

време не по-дълъг от 12 месеца, след 

което данните трябва да бъдат заличени, 

след много кратък период от време на 

данните трябва да бъде осигурена 

анонимност, събирането и използването 

на чувствителни данни е забранено. За 

да се осигури ефективност и високо 

ниво на защита на данните, държавите 

членки са длъжни да гарантират, че за 

даването на указания и наблюдението 

как се обработват PNR данните отговаря 

независим национален надзорен орган. 

Всички действия по обработването на 

PNR данни трябва да се записват или 

документират с цел проверка на 

законосъобразността на обработката на 

данните, самонаблюдение и гарантиране 

на подходяща цялост на данните и 

сигурност на обработката на данните. 

Държавите членки трябва също да 

гарантират, че пътниците са ясно и 

точно информирани за събирането на 

PNR данни и за своите права. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Изменение  58 

Ян Филип Албрехт, Юдит Саргентини,  

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0248/2015 

Тимъти Къркхоуп 

Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква и) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) „тежки транснационални 

престъпления“ са престъпленията 

според националното законодателство, 

посочени в член 2, параграф 2 от 

Рамково решение 2002/584/ПВР на 

Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 

свобода или с мярка за задържане за 

максимален срок от поне три години 

съгласно националното право на 

държава членка, и ако са: 

и) „тежки транснационални 

престъпления“ са следните 

престъпления според националното 

законодателство: трафик на хора, 

както е определен в член 2 на 

Директива 2011/36/ЕС от 5 април 

2011 г. относно предотвратяването и 

борбата с трафика на хора и 

защитата на жертвите от него; 

незаконен трафик на упойващи 

вещества, както е определен в член 2 

на Рамково решение 2004/757/ПВР на 

Съвета от 25 октомври 2004 г. за 

установяване на минималните 

разпоредби относно съставните 

елементи на наказуемите деяния и 

прилаганите наказания в областта на 

трафика на наркотици; и незаконен 

трафик на оръжия, боеприпаси и 

експлозиви, както е определен в 

член 2б от Директива 2008/51/ЕО на 

Съвета от 21 май 2008 г. относно 

контрола на придобиването и 

притежаването на оръжие, ако са 

наказуеми с лишаване от свобода или с 

мярка за задържане за максимален срок 

от поне три години съгласно 

националното право на държава членка, 

и ако са: 

i) извършени на територията на повече i) извършени на територията на повече 
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от една държава; от една държава; 

ii) извършени в една държава, но са 

подготвени, планирани, ръководени или 

контролирани в значителна степен от 

територията на друга държава; 

ii) извършени в една държава, но са 

подготвени, планирани, ръководени или 

контролирани в значителна степен от 

територията на друга държава; 

iii) извършени в една държава, но в тях 

участва организирана престъпна група, 

която извършва престъпна дейност в 

повече от една държава; или са 

iii) извършени в една държава, но в тях 

участва организирана престъпна група, 

която извършва престъпна дейност в 

повече от една държава; или са 

iv) извършени в една държава, но имат 

значително въздействие в друга 

държава. 

iv) извършени в една държава, но имат 

значително въздействие в друга 

държава. 

Or. en 

 


