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11.4.2016 A8-0248/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Na prevenciu, odhaľovanie, 

vyšetrovanie a stíhanie teroristických 

trestných činov a organizovanej trestnej 

činnosti je nevyhnutné, aby všetky členské 

štáty prijali ustanovenia ukladajúce 

povinnosti leteckým dopravcom, ktorí 

prevádzkujú medzinárodné lety smerujúce 

na územie alebo z územia členských štátov 

Európskej únie. 

(10) Na predchádzanie teroristickým 

trestným činom a závažnej trestnej činnosti 

a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie 

je nevyhnutné, aby všetky členské štáty 

prijali ustanovenia ukladajúce povinnosti 

leteckým dopravcom, ktorí prevádzkujú 

lety mimo EÚ, aby prenášali všetky 

zhromaždené údaje PNR a údaje API. 

Týmito ustanoveniami by nemala byť 

dotknutá smernica Rady 2004/82/ES z 29. 

apríla 2004 o povinnosti dopravcov 

oznamovať údaje o cestujúcich. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Rozsah pôsobnosti smernice 

obmedzený v najväčšej možnej miere; 

umožňuje uchovávanie údajov PNR na 

obdobie nepresahujúce 5 rokov, po 

uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, 

údaje sa musia po veľmi krátkej dobe 

anonymizovať a zhromažďovanie 

a využívanie citlivých údajov je zakázané. 

V záujme zabezpečenia efektívnosti 

a vysokej úrovne ochrany údajov sa od 

členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, 

že za poradenstvo a monitorovanie v 

oblasti spracovania údajov PNR bude 

zodpovedný nezávislý vnútroštátny 

dozorný orgán. Každé spracovanie údajov 

PNR sa musí zaznamenať alebo 

dokumentovať na účely overenia 

zákonnosti spracovania údajov, vlastného 

monitorovania, ako aj kvôli riadnemu 

zabezpečeniu integrity údajov 

a bezpečnosti spracovania údajov. Členské 

štáty musia takisto zabezpečiť, aby 

cestujúci boli jasne a presne informovaní 

o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich 

právach. 

(32) Rozsah pôsobnosti smernice 

obmedzený v najväčšej možnej miere 

umožňuje uchovávanie údajov PNR na 

obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, po 

uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, 

údaje sa musia po veľmi krátkom čase 

anonymizovať a zhromažďovanie 

a využívanie citlivých údajov je zakázané. 

V záujme zabezpečenia efektívnosti 

a vysokej úrovne ochrany údajov sa od 

členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, 

že za poradenstvo a monitorovanie v 

oblasti spracovania údajov PNR bude 

zodpovedný nezávislý vnútroštátny 

dozorný orgán. Každé spracovanie údajov 

PNR sa musí zaznamenať alebo 

dokumentovať na účely overenia 

zákonnosti spracovania údajov, vlastného 

monitorovania, ako aj kvôli riadnemu 

zabezpečeniu integrity údajov 

a bezpečnosti spracovania údajov. Členské 

štáty musia takisto zabezpečiť, aby 

cestujúci boli jasne a presne informovaní 

o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich 

právach. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod i 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 

znamená trestné činy podľa vnútroštátneho 

práva uvedené v článku 2 ods. 2 

rámcového rozhodnutia Rady 

2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest 

odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 

obmedzujúce slobodu s hornou hranicou 

trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch 

rokov podľa vnútroštátneho práva 

členského štátu, a: 

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 

znamená tieto trestné činy podľa 

vnútroštátneho práva: obchodovanie 

s ľuďmi, ako je vymedzené v článku 2 

smernice 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 

o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 

proti nemu a o ochrane obetí 

obchodovania; nedovolené obchodovanie 

s omamnými látkami, ako je vymedzené v 

článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 

2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým 

sa stanovujú minimálne ustanovenia o 

znakoch skutkových podstát trestných 

činov a trestov v oblasti nezákonného 

obchodu s drogami; a nezákonné 

obchodovanie so zbraňami, muníciou 

a výbušninami, ako je vymedzené v článku 

2b smernice Rady 2008/51/ES z 21. mája 

2008 o kontrole získavania a vlastnenia 

zbraní, ak za ne možno uložiť trest odňatia 

slobody alebo ochranné opatrenie 

obmedzujúce slobodu s hornou hranicou 

trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch 

rokov podľa vnútroštátneho práva 

členského štátu, a: 

i) ak sa páchajú vo viac než jednom štáte; i) ak sa páchajú vo viac než jednom štáte; 

ii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale 

podstatná časť ich prípravy, plánovania, 

riadenia alebo kontroly sa nachádza v inom 

ii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale 

podstatná časť ich prípravy, plánovania, 

riadenia alebo kontroly sa nachádza v inom 
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štáte; štáte; 

iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je do 

nich zapojená organizovaná zločinecká 

skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo 

viac než jednom štáte, alebo 

iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je do 

nich zapojená organizovaná zločinecká 

skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo 

viac než jednom štáte, alebo 

iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale majú 

podstatné účinky v inom štáte. 

iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale majú 

podstatné účinky v inom štáte. 

Or. en 

 


