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11.4.2016 A8-0248/56 

Ändringsförslag  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov brottslighet 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att skapa förutsättningar att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet är det 

därför av största vikt att alla medlemsstater 

inför bestämmelser om skyldigheter för 

lufttrafikföretag som tillhandahåller 

internationella flygförbindelser till eller 

från EU-medlemsstaternas territorier. 

(10) För att skapa förutsättningar att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet är det 

därför av största vikt att alla medlemsstater 

inför bestämmelser om skyldigheter för 

lufttrafikföretag som tillhandahåller 

flygförbindelser utanför EU att överföra 

eventuella insamlade PNR- och API-

uppgifter. Dessa bestämmelser bör inte 

påverka tillämpningen av rådets 

direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 

om skyldighet för transportörer att lämna 

uppgifter om passagerare. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Ändringsförslag  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov brottslighet 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 32 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) I synnerhet har direktivets 

tillämpningsområde gjorts så begränsat 

som möjligt; detta innebär att PNR-

uppgifter får lagras i högst fem år, varefter 

de måste raderas, att uppgifterna måste 

anonymiseras redan efter en mycket kort 

period och att insamling av känsliga 

uppgifter är förbjuden. För att garantera 

effektivitet och en hög nivå på 

uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se till 

att en oberoende nationell 

tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 

meddela riktlinjer för och övervaka 

behandlingen av PNR-uppgifterna. All 

behandling av PNR-uppgifter måste 

registreras eller dokumenteras för att göra 

det möjligt att kontrollera att behandlingen 

av uppgifterna är laglig, att tillsynen 

fungerar och att behandlingen av 

uppgifterna omfattas av tillräcklig 

integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 

ska också se till att passagerarna 

informeras klart och tydligt om 

insamlingen av PNR-uppgifter och om 

deras rättigheter. 

(32) I synnerhet har direktivets 

tillämpningsområde gjorts så begränsat 

som möjligt; detta innebär att PNR-

uppgifter får lagras i högst tolv månader, 

varefter de måste raderas, att uppgifterna 

måste anonymiseras redan efter en mycket 

kort period och att insamling och 

användning av känsliga uppgifter är 

förbjuden. För att garantera effektivitet och 

en hög nivå på uppgiftsskyddet ska 

medlemsstaterna se till att en oberoende 

nationell tillsynsmyndighet ges ansvaret 

för att meddela riktlinjer för och övervaka 

behandlingen av PNR-uppgifterna. All 

behandling av PNR-uppgifter måste 

registreras eller dokumenteras för att göra 

det möjligt att kontrollera att behandlingen 

av uppgifterna är laglig, att tillsynen 

fungerar och att behandlingen av 

uppgifterna omfattas av tillräcklig 

integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 

ska också se till att passagerarna 

informeras klart och tydligt om 

insamlingen av PNR-uppgifter och om 

deras rättigheter. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Ändringsförslag  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov brottslighet 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – stycke 1 – led i 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 

sådana brott enligt nationell lagstiftning 

som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 

2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 

fängelse eller annan frihetsberövande 

åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats 

nationella lagstiftning, och om de 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 

följande brott enligt nationell lagstiftning: 

människohandel enligt definitionen i 

artikel 2 i direktiv 2011/36/EU av den 5 

april 2011 om förebyggande och 

bekämpande av människohandel och om 

skydd av dess offer; olaglig 

narkotikahandel enligt definitionen i 

artikel 2 i rådets rambeslut 2004/757/RIF 

av den 25 oktober 2004 om 

minimibestämmelser för brottsrekvisit och 

påföljder för olaglig narkotikahandel; 

olaglig handel med vapen, ammunition 

och sprängämnen enligt definitionen i 

artikel 2b i rådets direktiv 2008/51/EG av 

den 21 maj 2008 om kontroll av förvärv 

och innehav av vapen, om de kan 

bestraffas med fängelse eller annan 

frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt 

en medlemsstats nationella lagstiftning, 

och om de 

i) begås i mer än en stat, i) begås i mer än en stat, 

ii) begås i en stat, men en betydande del av 

förberedelserna, planeringen, ledningen, 

eller kontrollen av brotten äger rum i en 

annan medlemsstat, 

ii) begås i en stat, men en betydande del av 

förberedelserna, planeringen, ledningen, 

eller kontrollen av brotten äger rum i en 

annan medlemsstat, 

iii) begås i en stat, men involverar en 

organiserad brottsorganisation som ägnar 

iii) begås i en stat, men involverar en 

organiserad brottsorganisation som ägnar 
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sig åt brottslig verksamhet i mer än en stat, 

eller 

sig åt brottslig verksamhet i mer än en stat, 

eller 

iv) begås i en stat men har betydande 

verkningar i en annan stat. 

iv) begås i en stat men har betydande 

verkningar i en annan stat. 

Or. en 

 


