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3.5.2010 B7-0244/6 

Amendamentul   6 

Sophia in 't Veld 

în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 
în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Referirea 1 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

– având în vedere articolul 218 din 
Tratatul privind funcŃionarea Uniunii 

Europene, articolul 6 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, articolul 16 din 
Tratatul privind funcŃionarea Uniunii 
Europene, articolul 8 din Carta drepturilor 
fundamentale ale Uniunii Europene şi 
articolul 8 din ConvenŃia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor 
fundamentale, 

– având în vedere articolele 16 şi 218 din 
Tratatul privind funcŃionarea Uniunii 

Europene, articolul 6 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Carta drepturilor 
fundamentale ale Uniunii Europene, în 
special articolul 8, şi ConvenŃia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăŃilor fundamentale, în special 
articolele 6, 8 şi 13, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/7 

Amendamentul   7 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

G. întrucât în lumea în care trăim, care are 

drept caracteristică esenŃială mobilitatea, 
sporirea securităŃii şi consolidarea luptei 
împotriva infracŃionalităŃii trebuie să se 
îmbine cu un schimb de date mai eficient şi 
mai rapid la nivel european şi mondial, 

G. întrucât în lumea în care trăim, care are 

drept caracteristică esenŃială mobilitatea, 
sporirea securităŃii şi consolidarea luptei 
împotriva infracŃionalităŃii trebuie să se 
îmbine cu un schimb de date mai eficient, 
mai bine focalizat şi mai rapid la nivel 

european şi mondial, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/8 

Amendamentul   8 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Timothy Kirkhope 
în numele Grupului ECR 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Referirea 1a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

  – având în vedere dreptul fundamental la 
libera circulaŃie, garantat prin articolul 
12 din Pactul internaŃional cu privire la 
drepturile civile şi politice, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/9 

Amendamentul   9 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 7a (nou) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

  7a. solicită Comisiei să solicite în cel mai 
scurt termen posibil ca AgenŃia pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene să emită un aviz detaliat cu 
privire la aspectul drepturilor 
fundamentale al oricărui acord PNR nou; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/10 

Amendamentul   10 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Timothy Kirkhope 
în numele Grupului ECR 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

6. consideră că în orice acord nou trebuie 
prevăzute mecanisme adecvate de revizuire 
şi de control; 

6. consideră că în orice acord nou trebuie 
prevăzute mecanisme adecvate de revizuire 
independentă  şi de supraveghere 
judiciară şi control democratic; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/11 

Amendamentul   11 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 8 – litera a 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

(a) datele PNR pot fi utilizate din motive 

de aplicare a legii și de securitate numai în 
cazurile de criminalitate organizată sau 
transnaŃională sau de terorism cu caracter 
transfrontalier, în temeiul definiŃiilor 
prevăzute de Decizia-cadru 2002/475/JAI a 

Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului13;  

(a) datele PNR pot fi utilizate din motive 

de aplicare a legii și de securitate numai în 
cazurile grave de criminalitate organizată 
sau transnaŃională sau de terorism cu 
caracter transfrontalier, în temeiul 
definiŃiilor prevăzute de Decizia-cadru 

2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind combaterea terorismului13 şi 
de Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare14; 

_______________ 

13 JO L 330, 9.12.2008, p. 21. 

_______________ 

13 JO L 330, 9.12.2008, p. 21. 

14 JO L 190, 18.7.2002, p. 1. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/12 

Amendamentul   12 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Timothy Kirkhope 
în numele Grupului ECR 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 8 – litera f a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

  (fa) Rezultatele vor fi comunicate fără 
întârziere autorităŃilor competente ale UE 
şi ale statelor membre; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/13 

Amendamentul   13 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 

Timothy Kirkhope 
în numele Grupului ECR 

Jan Philipp Albrecht 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

10. solicită Comisiei şi PreşedinŃiei să 
garanteze că Parlamentului i se oferă acces 
deplin la documentele de negociere şi la 
directive, în toate etapele procedurii, şi că 

parlamentelor naŃionale li se asigură 
accesul, la cerere; 

10. solicită Comisiei şi PreşedinŃiei să 
garanteze că Parlamentului i se oferă acces 
deplin la documentele de negociere şi la 
directive, în toate etapele procedurii, în 
conformitate cu articolul 218 alineatul 
(10) din Tratatul privind funcŃionarea 
Uniunii Europene, şi că parlamentelor 

naŃionale li se asigură accesul, la cerere; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/14 

Amendamentul   14 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Referirea 14a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

  – având în vedere rezoluŃia sa din 25 
noiembrie 2009 referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu – Un spațiu de 
libertate, securitate și justiție în serviciul 
cetățenilor – programul de la 
Stockholm13,  

 ___________________ 
13 Texte adoptate, P7_TA(2009)0090. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/15 

Amendamentul   15 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

1. îşi reafirmă hotărârea de a combate 

terorismul şi criminalitatea organizată şi 
transfrontalieră, precum şi convingerea 
fermă că este necesară găsirea unui 
echilibru adecvat între măsurile de 
securitate şi protecŃia libertăŃilor civile şi a 

drepturilor fundamentale, asigurând, în 
acelaşi timp, respectarea absolută a vieŃii 
private, a dreptului la autonomie în materie 

de informaŃii şi a protecŃiei datelor; 
reafirmă faptul că necesitatea şi 

proporŃionalitatea reprezintă principii 
esenŃiale, fără de care lupta împotriva 
terorismului nu va fi niciodată eficientă; 

1. îşi reafirmă hotărârea de a combate 

terorismul şi criminalitatea organizată şi 
transfrontalieră şi, în acelaşi timp, 
reaminteşte convingerea sa fermă că este 
necesară protejarea libertăŃilor civile şi a 
drepturilor fundamentale, asigurându-se, în 

acelaşi timp, respectarea absolută a vieŃii 
private, a dreptului la autonomie în materie 
de informaŃii şi a protecŃiei datelor; 
reafirmă faptul că necesitatea şi 
proporŃionalitatea reprezintă principii 

esenŃiale, fără de care lupta împotriva 
terorismului nu va fi niciodată eficientă; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/16 

Amendamentul   16 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 8 – litera c 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

(c) în nicio circumstanŃă datele PNR nu pot 

fi folosite în scopul extragerii de date și a 
realizării de profiluri psihologice; nicio 
decizie de investigare sau punere sub 

urmărire nu poate fi luată exclusiv pe baza 
unor astfel de căutări automatizate sau de 

consultări a bazelor de date; utilizarea 
datelor trebuie limitată la infracŃiuni sau 
ameninŃări specifice, de la caz la caz; 

(c) în nicio circumstanŃă datele PNR nu pot 

fi folosite în scopul extragerii de date și a 
realizării de profiluri psihologice; nicio 

decizie de interdicŃie de zbor şi nicio 
decizie de investigare sau punere sub 
urmărire nu poate fi luată exclusiv pe baza 

unor astfel de căutări automatizate sau de 
consultări a bazelor de date; utilizarea 
datelor trebuie limitată la infracŃiuni sau 

ameninŃări specifice, de la caz la caz; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/17 

Amendamentul   17 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Referirea 14b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

   – având în vedere rezoluția sa din 17 
septembrie 2009 privind viitorul acord 
internațional vizând punerea la dispoziția 
Departamentului Trezoreriei SUA a 
datelor de mesagerie referitoare la 
tranzacțiile financiare, în vederea 
prevenirii și combaterii terorismului și a 
finanțării acestuia14, 

 __________________ 

14  Texte adoptate, P7_TA-PROV(2009)0016. 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/18 

Amendamentul   18 

Axel Voss 
în numele Grupului PPE 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 
 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Referirea 14c (nouă) 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

  – având în vedere DeclaraŃia comună UE-
SUA cu privire la aviaŃia comună, emisă 
la Toledo la 21 ianuarie 2010, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/19 

Amendamentul   19 

Sophia in 't Veld 
în numele Grupului ALDE 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluŃie 

Considerentul C 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul  

C. întrucât Acordul UE-Canada privind 

transferul de date din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) nu mai este în vigoare, 
în urma expirării Deciziei din septembrie 

2009 privind gradul de adecvare a 
protecŃiei, şi întrucât începând cu această 

dată transferul de date din registrul cu 
numele pasagerilor (PNR) a fost realizat pe 
baza angajamentelor bilaterale dintre 

Canada şi statele membre; 

C. întrucât Acordul UE-Canada privind 

transferul de date din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) nu mai este în vigoare, 
în urma expirării Deciziei din septembrie 

2009 privind gradul de adecvare a 
protecŃiei, şi întrucât începând cu această 

dată transferul de date din registrul cu 
numele pasagerilor (PNR) a fost realizat pe 
baza angajamentelor unilaterale dintre 

Canada şi statele membre; 

Or. en 

 
 


