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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз и Съединените щати са изправени пред известен брой общи 
предизвикателства по отношение на гарантирането на ефективна борба с 
международния тероризъм като част от една по-широкообхватна програма за 
световните дела. Споделянето на информация, в рамките на това общо начинание, и по-
специално прехвърлянето на резервационните данни на пътниците (PNR) от 
въздушните превозвачи, извършващи полети между ЕС и САЩ, обслужва целта за 
борба със заплахата за международния мир и стабилност. 

За да постигнат напредък в сътрудничеството си в обмена на данни с цел възпиране на 
международния тероризъм, през 2007 г. ЕС и САЩ подписаха споразумение за 
резервационните данни на пътниците, което оттогава се прилага при временни условия. 
През май 2010 г. Европейският парламент отказа да даде одобрението си и поиска 
повторно договаряне на временното споразумение, като се позова на необходимостта 
да се спазят европейските стандарти за защита на данните. В резолюцията си 
Парламентът подчерта решимостта си да се бори с международния тероризъм и с 
организираната и транснационална престъпност, като ключов елемент от външната 
дейност на ЕС и да води политика на превенция. 

Едновременно с това, той поиска да бъдат защитени основните права и да се гарантира 
най-пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС в 
съответствие със съответните стандарти на ЕС и с нормите за защита на данните. 
Парламентът призова новото споразумение да предвиди, наред с другото, подходящи 
механизми за независим преглед и съдебен надзор, да уреди – в съответствие с метода 
PUSH – използването на PNR данни единствено за целите на правоприлагането и 
сигурността в случай на терористични деяния и транснационална престъпност, както и 
да се забрани при всякакви обстоятелства употребата на резервационните данни на 
пътниците за извличане на данни и профилиране. Европейският парламент потвърди 
също така, че необходимостта и пропорционалността продължават да бъдат ключови 
принципи, без които борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност не могат 
да бъдат ефективни. 

Предоговореното споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването 
на резервационни данни на пътниците, което беше парафирано през ноември 2011 г. и 
понастоящем очаква одобрението на Парламента, предвижда по-добро споделяне на 
информация между правоприлагащите органи от ЕС и САЩ, затяга известен брой 
разпоредби, отнасящи се до защитата на данните на европейските граждани, и засилва 
предпазните клаузи по отношение на защитата на данните. Целта на обработване на 
PNR данни беше ограничена до предотвратяването, разкриването и преследването на 
терористични и тежки, транснационални престъпления, срокът на съхраняване на 
данни беше ограничен, разкриването на информация, съдържаща се в резервационните 
данни на пътниците, стана предмет на правни ограничения, а методът PUSH беше 
признат за стандартен начин на прехвърляне. На физическите лица се предостави, 
наред с другото, правото на достъп, поправка и заличаване на техните данни и всеки 
гражданин на ЕС вече е в състояние да търси административна и съдебна компенсация.

Въпреки че отчита някои недостатъци в новия проект за споразумение, особено що се 
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отнася до широките цели, за които се използват PNR данните, сроковете на тяхното 
съхраняване и някои въпроси относно последващото прехвърляне на данни на трети 
страни, докладчикът изразява ангажираността си спрямо едно споразумение, което би 
подсилило общата борба на ЕС и САЩ срещу международния тероризъм в интерес на 
сигурността на гражданите на ЕС. Той изразява категорична увереност, че ЕС и САЩ 
трябва да се обединят в усилията за намаляване на заплахата от тероризма, като следват 
многостранен подход, , включващ споделяне на информация, за да намалят 
многобройните рискове, свързани с него.

Като има предвид гореизложените разпоредби, докладчикът споделя виждането, че 
новият проект на споразумение е съществен и необходим елемент на тясното 
трансатлантическо сътрудничество в успешната, обща борба срещу тероризма и 
предоставя основните предпазни клаузи за зачитане на правата на защита на данните на 
гражданите на ЕС.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да предложи на Парламента да даде своето одобрение.
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