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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie a Spojené státy americké čelí při zajišťování účinného boje proti 
mezinárodnímu terorismu jako součásti širšího celosvětového politického programu mnoha 
společným výzvám. Při tomto společném úsilí slouží sdílení informací, zejména pak 
předávání jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci, jež provozují lety mezi EU
a Spojenými státy, boji proti ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti. 

EU a Spojené státy podepsaly v roce 2007 dohodu o PNR, která měla sloužit posílení 
spolupráce při výměně údajů s cílem omezit mezinárodní terorismus a která je dočasně 
uplatňována. V květnu 2010 Evropský parlament odmítl udělit svůj souhlas a požadoval 
opětovné vyjednání provizorní dohody a odkázal přitom na potřebu dosáhnout evropských 
standardů ochrany údajů. Ve svém usnesení Parlament vyzdvihl své odhodlání k boji proti 
mezinárodnímu terorismu, organizované a mezinárodní trestné činnosti, jež je klíčovým 
aspektem evropské vnější činnosti, a zaměřit se na politiku prevence. 

Parlament zároveň požadoval ochranu základních práv a zajištění maximálního dodržování 
práva evropských občanů na soukromí v souladu s příslušnými standardy a normami EU pro 
ochranu údajů. Vyzval k uzavření nové dohody, která by zavedla mimo jiné vhodné 
mechanismy pro nezávislý přezkum a soudní dohled, stanovila opatření – v souladu
s metodou „dodávání“ (PUSH) – k zajištění toho, aby údaje PNR byly používány pouze za 
účelem prosazování práva a zajištění bezpečnosti v případě teroristických a mezinárodních 
trestných činů, a nedovolovala by za žádných okolností používat PNR k vyhledávání dalších 
údajů a k profilování. Evropský parlament rovněž znovu potvrdil, že klíčovými zásadami 
musí být nutnost a přiměřenost, bez nichž boj proti terorismu a nadnárodnímu zločinu nemůže 
být účinný. 

Znovu vyjednaná dohoda mezi EU a USA o PNR, jež byla parafována v listopadu 2011 a jež 
čeká na souhlas Parlamentu, poskytuje lepší základ pro sdílení informací mezi donucovacími 
orgány EU a USA, zpřísňuje značný počet ustanovení o ochraně údajů evropských občanů
a zvyšuje záruky ochrany údajů. Účel zpracování údajů PNR byl omezen na prevenci, 
odhalování a stíhání teroristických činů a závažných mezinárodních trestných činů, byla 
omezena doba uchovávání údajů, zveřejňování informací obsažených v PNR bylo právně 
omezeno a jako standardní postup předávání byla uznána metoda „dodávání“ (PUSH). 
Jednotlivci tak mají mimo jiné právo na přístup, opravu či výmaz údajů a každý občan EU má 
nyní možnost žádat účinnou soudní či správní nápravu.

Přestože nový návrh dohody má mnohé nedostatky, zejména pokud jde o široký rozsah 
používání údajů z PNR, doby uchovávání a obavy z předávání údajů třetím zemím, stojí 
zpravodaj pevně za dohodou, jež by v zájmu bezpečnosti občanů EU posílila společný boj EU
a USA proti mezinárodnímu terorismu. Zpravodaj je naprosto přesvědčen o tom, že je třeba 
spojit úsilí EU a USA a odvracet teroristickou hrozbu prostřednictvím mnohostranného 
přístupu, jenž bude zahrnovat sdílení informací a jenž zmírní mnohá rizika. 

Vzhledem k výše uvedeným ujednáním zastává zpravodaj názor, že návrh nové dohody je 
zásadním a nezbytným prvkem úzké transatlantické spolupráce na úspěšném společném boji 
proti terorismu a poskytuje základní záruky dodržování práv v oblasti ochrany údajů občanů 
EU.
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Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jakožto věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament udělil k dohodě svůj souhlas.
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