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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on monia yhteisiä haasteita kansainvälisen terrorismin 
tehokkaan torjunnan varmistamisessa osana laajempaa maailmanlaajuista asialistaa. Tässä 
yhteisessä toiminnassa tiedonvaihto, erityisesti EU:n ja Yhdysvaltain välistä liikennettä 
harjoittavien lentoyhtiöiden matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtäminen, edesauttaa 
kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta vaarantavan uhan torjuntaa.

Kansainvälisen terrorismin torjumiseksi tehtävän tiedonvaihtoyhteistyön edistämiseksi EU ja 
Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2007 matkustajarekisteriä koskevan sopimuksen, jota siitä 
lähtien on sovellettu väliaikaisesti. Euroopan parlamentti kieltäytyi toukokuussa 2010 
antamasta hyväksyntäänsä ja vaati väliaikaisen sopimuksen neuvottelemista uudelleen 
vedoten tarpeeseen noudattaa EU:n tietosuojanormeja. Parlamentti korosti 
päätöslauselmassaan, että se osallistuu määrätietoisesti terrorismin ja järjestäytyneen ja 
kansainvälisen rikollisuuden torjumiseen, pitää sitä keskeisenä osana EU:n ulkoista toimintaa 
ja aikoo harjoittaa ennaltaehkäisevää politiikkaa.

Samaan aikaan se vaati, että perusoikeuksia on suojeltava ja varmistettava, että EU:n 
kansalaisten yksityisyyttä kunnioitetaan mahdollisimman tarkasti EU:n asiaankuuluvien 
säännösten ja tietosuojanormien mukaisesti. Parlamentti vaati, että uudessa sopimuksessa on 
muun muassa otettava käyttöön asianmukaisia järjestelmiä riippumattomien selvitysten ja 
oikeudellisen valvonnan toteuttamiseksi, laadittava järjestelyitä – tarjontamenetelmän 
mukaisesti – PNR-tietojen käyttämiseksi vain lainvalvonta- ja turvallisuustarkoituksiin 
terrorismirikosten ja kansainvälisten rikosten tapauksissa sekä kiellettävä 
matkustajarekisteritietojen käyttäminen henkilötietojen louhintaan ja profilointiin kaikissa 
olosuhteissa. Euroopan parlamentti on myös korostanut, että toimien välttämättömyys ja 
oikeasuhteisuus ovat edelleen keskeisiä periaatteita, joita ilman terrorismin ja kansainvälisen 
rikollisuuden torjunta ei voi olla tehokasta.

Uudelleen neuvotellussa EU:n ja Yhdysvaltain välisessä matkustajarekisteritietoja koskevassa 
sopimuksessa, joka parafoitiin marraskuussa 2011 ja odottaa nyt parlamentin hyväksyntää, 
parannetaan tiedonvaihtoa EU:n ja Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten välillä, kiristetään 
useita Euroopan kansalaisten tietosuojaa koskevia määräyksiä ja tehostetaan tietosuojatakeita. 
Matkustajarekisteritietojen käsittelyn tarkoitukseksi rajattiin terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, selvittäminen ja niistä syytteeseen paneminen. 
Tietojen säilyttämisaikaa rajoitettiin, PNR-tietojen sisällön paljastamiseen sovellettiin laillisia 
rajoituksia ja tavalliseksi tiedonsiirtomenetelmäksi sovittiin tarjontamenetelmä. Ihmisille 
varmistettiin oikeus muun muassa saada käyttöönsä, korjata ja poistaa omia henkilötietojaan 
ja jokainen EU:n kansalainen voi nyt hakea hallinnollisesti tai oikeudellisesti muutosta.

Vaikka uudessa sopimusluonnoksessa on useita puutteita, erityisesti mitä tulee PNR-tietojen 
käyttämisen laajasti tulkittuun tarkoitukseen, tietojen säilyttämisaikoihin ja tietojen 
toimittamiseen edelleen kolmansiin maihin, valmistelija kannattaa sopimusta, joka vahvistaisi 
EU:n ja Yhdysvaltain yhteistä taistelua kansainvälistä terrorismia vastaan EU:n kansalaisten 
turvallisuuden hyväksi. Valmistelija katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltain on toimittava yhdessä 
terrorismin uhan torjumiseksi monipuolisella lähestymistavalla, johon kuuluu tiedonvaihto, 
siihen liittyvien riskien eliminoimiseksi.
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Edellä mainittujen seikkojen valossa valmistelija katsoo, että uusi sopimusluonnos on 
olennainen ja välttämätön osa tiivistä transatlanttista yhteistyötä terrorismin torjumiseksi 
menestyksekkäästi yhdessä ja se tarjoaa perustavaa laatua olevat takeet EU:n kansalaisten 
tietosuojaoikeuksien kunnioittamiseksi.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.
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