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11.4.2016 A8-0248/56 

Pozměňovací návrh  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívání údajů jmenné evidence cestujících (EU-PNR) 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 

aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 

leteckým dopravcům, kteří provozují 

mezinárodní lety na území nebo z území 

jednoho či více členských států Evropské 

unie, zavedly všechny členské státy. 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 

aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 

předat všechny sebrané údaje jmenné 

evidence cestujících a předběžné údaje o 

cestujících leteckým dopravcům, kteří 

provozují lety mimo EU, zavedly všechny 

členské státy. Oněmi předpisy by neměla 

být dotčena směrnice Rady 2004/82/ES ze 

dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců 

předávat údaje o cestujících. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Pozměňovací návrh  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívání údajů jmenné evidence cestujících (EU-PNR) 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 

jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 

Údaje musí být anonymizovány po velice 

krátké době, shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 

přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech. 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 12 

měsíců, po jejímž uplynutí musí být údaje 

vymazány. Údaje musí být anonymizovány 

po velice krátké době, shromažďování a 

používání citlivých údajů je zakázáno. 

V zájmu účinnosti a vysoké úrovně 

ochrany údajů musí členské státy zajistit, 

aby za poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 

přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Pozměňovací návrh  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívání údajů jmenné evidence cestujících (EU-PNR) 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod i 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 

potrestat podle vnitrostátního práva daného 

členského státu trestem odnětí svobody 

nebo ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky, a pokud: 

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

následující trestné činy podle 

vnitrostátního práva: obchodování s lidmi 

podle definice ve čl. 2 směrnice 

2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o 

prevenci obchodování s lidmi, boji proti 

němu a o ochraně obětí; nedovolený 

obchod s omamnými látkami podle 

čl. 2 rámcového rozhodnutí Rady 

2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, 

kterým se stanoví minimální ustanovení 

týkající se znaků skutkových podstat 

trestných činů a sankcí v oblasti 

nedovoleného obchodu s drogami; a 

nezákonné obchodování se zbraněmi, 

střelivem a výbušninami podle čl. 2b 

směrnice Rady 2008/51/ES ze dne 21. 

května 2008 o kontrole nabývání a držení 

zbraní, které lze potrestat podle 

vnitrostátního práva daného členského 

státu trestem odnětí svobody nebo 

ochranným opatřením spojeným s odnětím 

osobní svobody v délce nejméně tři roky, a 

pokud: 

i) jsou spáchány ve více než jednom státě, i) jsou spáchány ve více než jednom státě, 

ii) jsou spáchány v jednom státě, ale 

významná část přípravy, plánování, řízení 

nebo kontroly činu proběhla v jiném státě; 

ii) jsou spáchány v jednom státě, ale 

významná část přípravy, plánování, řízení 

nebo kontroly činu proběhla v jiném státě; 

iii) jsou spáchány v jednom státě, ale iii) jsou spáchány v jednom státě, ale 
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zahrnují organizovanou zločineckou 

skupinu zapojenou do trestné činnosti ve 

více než jednom státě, 

zahrnují organizovanou zločineckou 

skupinu zapojenou do trestné činnosti ve 

více než jednom státě, 

iv) jsou spáchány v jednom státě, ale mají 

významné účinky v jiném státě. 

iv) jsou spáchány v jednom státě, ale mají 

významné účinky v jiném státě. 

Or. en 

 


