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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidul ja USA-l on lahendada mitmeid ühiseid probleeme, et tagada tulemuslik 
võitlus rahvusvahelise terrorismi vastu osana laiemast ülemaailmset tegevuskavast. Teabe 
jagamine, eriti lennureisijate isikuandmeid sisaldava broneeringuinfo (PNR) edastamine ELi 
ja USA vahelisi lennuliine teenindavate lennuettevõtjate poolt aitab selles ühises ürituses 
võidelda rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ähvardavate ohtude vastu. 

Selleks, et edendada koostööd teabe vahetamisel rahvusvahelise terrorismi tõkestamiseks, 
sõlmisid EL ja USA 2007. aastal broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitleva lepingu, 
mida sestsaadik on kohaldatud ajutises korras. 2010. aasta mais keeldus Euroopa Parlament 
sellele nõusolekut andmast ja nõudis uusi läbirääkimisi ajutise lepingu üle seoses vajadusega 
järgida Euroopa andmekaitsestandardeid. Vastuvõetud resolutsioonis rõhutas parlament oma 
kindlat tahet võidelda rahvusvahelise terrorismi ning organiseeritud rahvusvahelise 
kuritegevuse vastu, käsitades seda ELi välistegevuse ühe tähtsama elemendina ja taotledes 
ennetavate meetmete rakendamist. 

Ühes sellega nõudis Euroopa Parlament, et kaitstaks põhiõigusi ja ELi kodanikele tagataks 
maksimaalne eraelu puutumatus kooskõlas ELi standardite ja andmekaitse normidega. 
Parlament nõudis, et uues lepingus tuleb muu hulgas sätestada asjakohased sõltumatu 
kontrolli ja õigusliku järelevalve mehhanismid, kehtestada kord broneeringuinfo edastamiseks 
nn tõukemeetodil ning üksnes korrakaitse ja julgeoleku otstarbel ning terroriaktide ja 
rahvusvahelise kuritegevuse puhul, samas nõuti, et tingimusteta tuleb keelata broneeringuinfo 
kasutamine isikuandmete kogumise või profiilide koostamise eesmärgil. Euroopa Parlament 
on kinnitanud, et vajalikkus ja proportsionaalsus on kaks põhimõtet, mida järgimata ei saa 
terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu tulemuslikult võidelda. 

Uutel läbirääkimistel kokku lepitud ELi ja USA broneeringuinfo lepinguga, mis parafeeriti 
2011. aasta novembris ja ootab praegu Euroopa Parlamendi nõusolekut, tagatakse parem 
teabevahetus ELi ja USA õiguskaitseasutuste vahel, karmistatakse mitmeid Euroopa kodanike 
isikuandmete kaitset reguleerivaid sätteid ja tõhustatakse andmekaitsemeetmeid. 
Broneeringuinfo andmete töötlemist piiratakse nii, et see toimub vaid terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, avastamise ja menetlemise eesmärgil, andmete 
säilitamise tähtaega piiratakse, broneeringuinfos sisalduva teabe avalikustamisele seatakse 
õiguslikud piirangud ning andmete edastamise standardmoodusena tunnustatakse nn 
tõukemeetodit. Üksikisikule antakse muu hulgas õigus oma andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada ning iga ELi kodanik saab nüüd taotleda tõhusat halduslikku ja 
kohtulikku õiguskaitset.

Kuigi uues lepinguprojektis võib täheldada mitmeid puudusi, eriti seoses broneeringuinfo 
andmete kasutamise laiema otstarbe, säilitamise tähtaegade ja kolmandatesse riikidesse 
edasiandmisega, toetab raportöör lepingut, kuna see aitab tugevdada ELi ja USA ühist võitlust 
rahvusvahelise terrorismi vastu ELi kodanike julgeoleku huvides. Raportöör on veendunud, et 
EL ja USA peavad terrorismiohule ühisel jõul vastu astuma, kasutades mitmesuguseid 
vahendeid, sealhulgas teabevahetust, et vähendada terrorismiga seotud ohtusid.

Eespool nimetatud asjaolusid arvestades on raportöör seisukohal, et uus lepinguprojekt on 
transatlantilise koostöö oluline ja vajalik element, mis aitab edendada ühist võitlust terrorismi 
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vastu ja millega sätestatakse põhilised meetmed ELi kodanike andmekaitseõiguste 
tagamiseks.

******

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 
Euroopa Parlamendile ettepaneku anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.



AD\893680ET.doc 5/5 PE480.856v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 1.3.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

26
12
13

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar 
Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, 
Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, 
Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert 
Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas 
Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario 
Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-
Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, 
Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, 
Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos 
Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese 
Vaidere, Kristian Vigenin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Charalampos Angourakis, Emine Bozkurt, Andrew Duff, Hélène 
Flautre, Lorenzo Fontana, Carmen Romero López, Marietje Schaake, 
Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Vicente Miguel Garcés Ramón


