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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σειρά κοινών προκλήσεων 
όσον αφορά την αποτελεσματική καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, ως μέρος μιας 
ευρύτερης παγκόσμιας ατζέντας. Στο πλαίσιο της κοινής αυτής προσπάθειας, η ανταλλαγή 
πληροφοριών, και ιδίως η διαβίβαση των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) από τις 
αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, συμβάλλει 
στην προσπάθεια αποσόβησης των απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 

Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας, η ΕΕ και οι ΗΠΑ 
υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τις PNR το 2007, που έχει τεθεί από τότε σε προσωρινή 
εφαρμογή. Τον Μάιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να δώσει τη 
συγκατάθεσή του και ζήτησε την αναδιαπραγμάτευση της προσωρινής συμφωνίας, 
αναφερόμενο στην ανάγκη συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων. Στο σχετικό ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο υπογράμμιζε την 
αποφασιστικότητά του να καταπολεμήσει τη διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο και 
διασυνοριακό έγκλημα, ως καίριο στοιχείο της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης, καθώς και να 
ακολουθήσει μια πολιτική πρόληψης. 

Ταυτόχρονα όμως το Κοινοβούλιο ζητούσε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
τον απόλυτο σεβασμό του ιδιωτικού βίου των πολιτών της ΕΕ, τηρώντας τις σχετικές 
προδιαγραφές και ρυθμίσεις της ΕΕ που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Το 
Κοινοβούλιο ζήτησε μια νέα συμφωνία που θα θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κατάλληλους 
μηχανισμούς για ανεξάρτητη ανασκόπηση και δικαστική εποπτεία, που θα καθορίζει 
ρυθμίσεις - σύμφωνα με τη μέθοδο PUSH - σχετικά με τη χρήση δεδομένων PNR μόνο για 
την επιβολή του νόμου και για σκοπούς ασφάλειας σε περιπτώσεις αδικημάτων που αφορούν 
την τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα, και θα απαγορεύει σε κάθε περίπτωση τη 
χρήση των PNR για εξόρυξη δεδομένων και δημιουργία προφίλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επανέλαβε επίσης ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα παραμένουν βασικές αρχές χωρίς 
τις οποίες ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματικός. 

Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις PNR, που τέθηκε σε αναδιαπραγμάτευση, μονογραφήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2011 και αναμένει πλέον την έγκριση του Κοινοβουλίου, προβλέπει 
βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ και 
των ΗΠΑ, διατυπώνει αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων των 
πολιτών της ΕΕ και ενισχύει τις διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ο 
σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των PNR περιορίστηκε στην πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη δίωξη τρομοκρατικών ενεργειών και σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, η 
περίοδος διατήρησης των δεδομένων περιορίστηκε, η γνωστοποίηση πληροφοριών που 
περιέχονται στις PNR τέθηκε υπό νομικούς περιορισμούς και η μέθοδος PUSH 
αναγνωρίστηκε ως ο πρότυπος τρόπος διαβίβασης. Οι πολίτες απέκτησαν το δικαίωμα, 
μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση, να διορθώνουν και να διαγράφουν τα δεδομένα τους, και 
κάθε πολίτης της ΕΕ μπορεί πλέον να ασκεί ουσιαστικά διοικητικά και δικαστικά μέσα 
προσφυγής.

Παρότι αναγνωρίζεται μια σειρά αδυναμιών στο νέο σχέδιο συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά 
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τον ευρύτερο σκοπό χρήσης των δεδομένων, τις περιόδους διατήρησής τους και τις ανησυχίες 
όσον αφορά την περαιτέρω μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες, ο συντάκτης 
υποστηρίζει τη σύναψη συμφωνίας που θα ενισχύσει τον κοινό αγώνα της ΕΕ και των ΗΠΑ 
κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ. Ο 
συντάκτης είναι πεπεισμένος ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους 
επιχειρώντας να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, με την εφαρμογή πολύπλευρης 
προσέγγισης που περιλαμβάνει και την ανταλλαγή πληροφοριών, για την ελαχιστοποίηση 
των πολλαπλών κινδύνων της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο συντάκτης πιστεύει ότι το νέο σχέδιο συμφωνίας 
αποτελεί ουσιώδες και αναγκαίο στοιχείο της στενής διατλαντικής συνεργασίας στον 
επιτυχημένο κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας και προσφέρει τις βασικές διασφαλίσεις για 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.
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