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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater står over for en række fælles 
udfordringer i forbindelse med effektiv bekæmpelse af den internationale terrorisme som led i 
en omfattende global dagsorden. I denne forbindelse skal informationsudveksling, navnlig 
overførsel af passageroplysninger (PNR) fra de luftfartsselskaber, der opererer flyvninger 
mellem EU og USA, bidrage til bekæmpe truslen mod den internationale fred og sikkerhed. 

For at udbygge deres dataudvekslingssamarbejde, der skal begrænse den internationale 
terrorisme, undertegnede USA og EU i 2007 en aftale om PNR, som siden da er blevet 
anvendt på provisorisk basis. I maj 2010 nægtede Europa-Parlamentet at give sin godkendelse 
og krævede under henvisning til nødvendigheden af at overholde EU's 
databeskyttelsesbestemmelser, at den provisoriske aftale blev genforhandlet. I sin beslutning 
understregede Parlamentet, at det var fast besluttet på at bekæmpe den internationale 
terrorisme samt den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet som et nøgleelement i 
EU's optræden udadtil, og ville derfor føre en forebyggelsespolitik. 

Samtidig krævede Parlamentet beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og fuld respekt 
for EU-borgernes privatliv i overensstemmelse med de relevante EU-standarder og 
databeskyttelsesnormer. Parlamentet mente, at en ny aftale bl.a. burde indeholde passende 
mekanismer for uafhængig revision og retsligt tilsyn, bestemmelser – i overensstemmelse 
med push-metoden – om at begrænse anvendelsen af PNR-oplysninger til retshåndhævende 
og sikkerhedsmæssige formål i tilfælde af terrorhandlinger og grænseoverskridende 
kriminalitet, samt forbud mod under nogen omstændigheder at anvende PNR-oplysninger til 
data mining og profilering. Europa-Parlamentet har også bekræftet, at nødvendighed og 
forholdsmæssighed forbliver nøgleprincipper, uden hvilke kampen mod terrorismen og den 
internationale kriminalitet ikke kan blive effektiv. 

Den genforhandlede PNR-aftale mellem EU og USA, der blev paraferet i november 2011 og 
nu afventer Parlamentets godkendelse, sikrer bedre informationsudveksling mellem de 
retshåndhævende instanser i EU og USA, strammer en række bestemmelser om beskyttelse af 
EU-borgernes data og forbedrer databeskyttelsesgarantierne. Formålet med behandlingen af 
PNR-oplysningerne blev begrænset til forebyggelse, afsløring og retsforfølgning af 
terrorhandlinger og grov grænseoverskridende kriminalitet, lagringsperioden blev begrænset, 
videreformidling af oplysninger i PNR blev omfattet af retlige begrænsninger, og push-
metoden blev anerkendt som standardmetoden til overførsel af oplysninger. Enkeltpersoner 
fik ret til aktindsigt i deres data og til at korrigere og slette dem, og alle EU-borgere er nu 
sikret effektiv administrativ klageadgang og adgang til domstolsprøvelse.

Selv om der konstateres en række mangler i det nye udkast til aftale, for så vidt angår navnlig 
det brede sigte med anvendelsen af PNR, lagringsperioderne og videreoverførsel af data til 
tredjelande, støtter ordføreren fuldt ud en aftale, der styrker EU's og USA's fælles 
bekæmpelse af den internationale terrorisme med henblik på EU-borgernes sikkerhed. Han er 
af den faste overbevisning, at EU og USA skal stå sammen om bekæmpelsen af terrortruslen 
og bør følge en mangesidig strategi, inklusive informationsudveksling, for at begrænse 
terrorismens mange farer.

Set i lyset af de anførte bestemmelser mener ordføreren, at det nye udkast til aftale bidrager 
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med et vigtigt og nødvendigt element af tæt transatlantisk samarbejde til den vellykkede 
fælles bekæmpelse af terrorismen, og at det giver de grundlæggende garantier for 
overholdelse af EU-borgernes ret til databeskyttelse.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin 
godkendelse.
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