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11.4.2016 A8-0248/59 

Predlog spremembe  59 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih 

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

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 

prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 

mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 

je na ozemlju katere koli države članice, 

zbira enota za informacije o potnikih 

ustrezne države članice. Če podatki PNR, 

ki jih prenesejo letalski prevozniki, 

vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 

Prilogi, enota za informacije o potnikih 

takšne podatke izbriše neposredno ob 

prejemu. 

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 

prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 

mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 

je na ozemlju katere koli države članice, 

zbira enota za informacije o potnikih 

ustrezne države članice. Države članice 

sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo, da lahko njihova enota za 

informacije o potnikih od letalskih 

prevoznikov v skladu s členom 6 zahteva, 

da: 

 (a) prenašajo (na način „push“) vse 

podatke PNR vseh potnikov, ki prihajajo 

ali odhajajo iz te države članice, v 

anonimizirani obliki; 

 (b) prenašajo (na način „push“) posebne 

podatke PNR posameznikov, namreč ime, 

kontaktne podatke ali način plačila, ki so 

potrebni v posameznem primeru 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 

ali pregona terorističnega dejanja ali pri 

posameznem hudem mednarodnem 

kaznivem dejanju; 

 (c) prenašajo (na način „push“) podatke o 

vseh potnikih na posameznih letih, če se 

pri oceni tveganja, ki jo opravi enota za 

informacije o potnikih, ugotovi visoko 

dejansko tveganje, da na teh letih potujejo 

osebe, ki se povezujejo s posameznim 

primerom preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja ali pregona terorističnega 
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dejanja ali posameznim hudim 

mednarodnim kaznivim dejanjem. 

 Obdelavo podatkov PNR lahko odredi le 

pristojno sodišče iz države članice na 

zahtevo enote za informacije o potnikih. 

Če enota za informacije o potnikih 

ugotovi neposredno nevarnost 

(„periculum in mora“), zlasti da je nujno 

treba preprečiti resne škodljive posledice 

za življenje, svobodo ali telesno 

nedotakljivost osebe, lahko obdelavo 

odredi tudi sama enota za informacije o 

potnikih, čemur v 48 urah sledi sodna 

presoja. 

 Če podatki PNR, ki jih posredujejo letalski 

prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso 

navedeni v Prilogi I, enota za informacije o 

potnikih takšne podatke ob prejemu takoj 

in trajno izbriše. 

Or. en 

 

 


