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11.4.2016 A8-0248/56 

Módosítás  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR) 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 

súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében elengedhetetlen, 

hogy a tagállamok meghatározzák az 

Európai Unió tagállamainak területére 

érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 

járatokat üzemeltető légitársaságok 

kötelességeit. 

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 

súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében elengedhetetlen, 

hogy a tagállamok meghatározzák az EU-n 

kívüli légi járatokat üzemeltető 

légitársaságoknak a begyűjtött PNR- és 

API-adatok átadására vonatkozó 
kötelességeit. E rendelkezések nem 

érinthetik a fuvarozóknak az utasokkal 

kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó 

kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 

2004/82/EK tanácsi irányelvet. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Módosítás  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR) 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 

legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 

megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 

teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 

kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 

névteleníteni kell, és tilos a különleges 

adatok gyűjtése és felhasználása. A 

hatékonyság és a magas szintű 

adatvédelem érdekében a tagállamok 

kötelesek gondoskodni arról, hogy 

független nemzeti felügyeleti hatóság 

feleljen a PNR-adatok feldolgozási 

módjának nyomon követéséért, és az arra 

vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 

feldolgozását minden esetben naplózni 

vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 

jogszerűségének felülvizsgálata, az 

önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 

és adatfeldolgozás biztonságának 

ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 

világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 

PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 

jogaikról. 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 

legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 

megőrzését 12 hónapot meg nem haladó 

időre teszi lehetővé, ezután az adatokat 

törölni kell. Az adatokat igen rövid idő 

elteltével névteleníteni kell, és tilos a 

különleges adatok gyűjtése és 

felhasználása. A hatékonyság és a magas 

szintű adatvédelem érdekében a tagállamok 

kötelesek gondoskodni arról, hogy 

független nemzeti felügyeleti hatóság 

feleljen a PNR-adatok feldolgozási 

módjának nyomon követéséért, és az arra 

vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 

feldolgozását minden esetben naplózni 

vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 

jogszerűségének felülvizsgálata, az 

önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 

és adatfeldolgozás biztonságának 

ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 

világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 

PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 

jogaikról. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Módosítás  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Az utas-nyilvántartási adatok felhasználása (EU PNR) 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 

a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 

(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 

a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 

tétel felső határa legalább háromévi 

szabadságvesztés vagy 

szabadságelvonással járó intézkedés, 

valamint ha azokat: 

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 

a nemzeti jog szerinti következő 

bűncselekmények: az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az ellene folytatott 

küzdelemről, valamint az áldozatok 

védelméről szóló, 2010. április 5-i 

2011/36/EU irányelv 2. cikkében foglaltak 

szerinti emberkereskedelem; a tiltott 

kábítószer-kereskedelem területén a 

bűncselekmények tényállási elemeire és a 

büntetésekre vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról 

szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB 

tanácsi kerethatározat 2. cikkében 

foglaltak szerinti tiltott kábítószer-

kereskedelem; a fegyverek 

megszerzésének és tartásának 

ellenőrzéséről szóló, 2008. május 21-i 

2008/51/EK tanácsi irányelv 2b. cikkében 

meghatározott tiltott fegyver-, lőszer- és 

robbanóanyag-kereskedelem, amennyiben 

esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható 

büntetési tétel felső határa legalább 

háromévi szabadságvesztés vagy 

szabadságelvonással járó intézkedés, 

valamint ha azokat: 

i. Egynél több államban követték el; i. Egynél több államban követték el; 

ii. Egy államban követték el, azonban 

előkészítésük, megtervezésük, irányításuk 

ii. Egy államban követték el, azonban 

előkészítésük, megtervezésük, irányításuk 



 

AM\1091931HU.doc  PE579.755v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

és ellenőrzésük jelentős részére egy másik 

államban került sor; 

és ellenőrzésük jelentős részére egy másik 

államban került sor; 

iii. Egy államban, azonban olyan szervezett 

bűnözői csoport részvételével követték el, 

amely egynél több államban folytat 

bűnözői tevékenységet; vagy 

iii. Egy államban, azonban olyan szervezett 

bűnözői csoport részvételével követték el, 

amely egynél több államban folytat 

bűnözői tevékenységet; vagy 

iv. Egy államban követték el, azonban 

jelentős hatást gyakoroltak egy másik 

tagállamban. 

iv. Egy államban követték el, azonban 

jelentős hatást gyakoroltak egy másik 

tagállamban. 

Or. en 

 


