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11.4.2016 A8-0248/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

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 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí 

dopravcovia v súlade s článkom 6 a ktoré 

sa týkajú medzinárodných letov s pristátím 

na území jednotlivých členských štátov 

alebo s odletom z nich, zhromaždí útvar 

informácií o cestujúcich v príslušnom 

členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré 

zaslali leteckí dopravcovia, obsahujú aj 

údaje nad rámec zoznamu uvedeného 

v prílohe, útvar informácií o cestujúcich 

vymaže takéto údaje ihneď pri ich prijatí. 

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí 

dopravcovia v súlade s článkom 6 a ktoré 

sa týkajú medzinárodných letov s pristátím 

na území jednotlivých členských štátov 

alebo s odletom z nich, zhromaždí útvar 

informácií o cestujúcich v príslušnom 

členskom štáte. Členské štáty prijmú 

potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby 

ich útvar informácií o cestujúcich mohol 

od leteckých dopravcov v súlade 

s článkom 6 požadovať, aby: 

 a) metódou „push“ zabezpečili prenos 

všetkých údajov PNR o všetkých 

cestujúcich prilietajúcich do daného 

členského štátu alebo odlietajúcich z neho 

v anonymizovanom formáte; 

 b) metódou „push“ zabezpečili prenos 

konkrétnych údajov PNR o osobe 

spojených s menom, kontaktným údajom 

alebo platobnou metódou spojeným alebo 

spojenou s konkrétnym prípadom 

prevencie, odhaľovania, vyšetrovania 

alebo stíhania teroristického trestného 

činu alebo konkrétneho závažného 

nadnárodného trestného činu; 

 c) metódou „push“ zabezpečili prenos 

všetkých údajov PNR o všetkých 

cestujúcich konkrétnych letov, v prípade 

ktorých útvar informácií o cestujúcich 

preukázal vysoké konkrétne riziko toho, že 
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nimi cestujú osoby spojené s konkrétnym 

prípadom prevencie, odhaľovania, 

vyšetrovania alebo stíhania teroristického 

trestného činu alebo konkrétneho 

závažného nadnárodného trestného činu. 

 Spracovanie údajov PNR sa môže povoliť 

len na príkaz príslušného súdneho orgánu 

členského štátu na základe žiadosti útvaru 

informácií o cestujúcich. Iba v prípade, ak 

útvar informácií o cestujúcich zistí, že 

oneskorenie by predstavovalo 

nebezpečenstvo (periculum in mora), 

najmä ak je naliehavo potrebné odvrátiť 

vážne dôsledky na život, slobodu či telesnú 

integritu osoby, môže útvar informácií 

o cestujúcich toto spracovanie povoliť 

sám pod podmienkou, že takýto postup 

preskúma do 48 hodín súd. 

 Ak údaje PNR prenesené leteckými 

dopravcami obsahujú údaje nad rámec 

zoznamu uvedeného v prílohe I, útvar 

informácií o cestujúcich tieto údaje ihneď 

po ich prijatí natrvalo vymaže. 

Or. en 

 

 


