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RÖVID INDOKOLÁS

A nemzetközi terrorizmus elleni hatékony harc biztosítása, mely egy átfogó menetrend része, 
számos közös kihívást teremt az Európai Unió és az Egyesült Államok számára. E közös 
törekvés megvalósításában az információmegosztás, különösen az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) az EU és az USA közötti járatokat üzemeltető légi fuvarozók általi 
továbbítása a nemzetközi békét és biztonságot érintő fenyegetések elleni harcot szolgálja. 

A nemzetközi terrorizmus megfékezését célzó adatcserére vonatkozó együttműködés 
elmélyítése érdekében az EU és az USA aláírt egy PNR egyezményt 2007-ben, melyet azóta 
ideiglenes alapon alkalmaznak. 2010. májusában az Európai Parlament nem adta 
hozzájárulását, és az európai adatvédelmi előírások betartásának szükségességére hivatkozva 
kérte az ideiglenes megállapodás újratárgyalását. A Parlament állásfoglalásában hangsúlyozta, 
hogy eltökélt a nemzetközi terrorizmus és a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni 
küzdelemben, amely az EU külső tevékenységének központi elemét képezi, valamint a 
megelőzés politikájának folytatásában. 

Ezzel egyidejűleg követelte az alapvető jogok védelmét, továbbá az uniós polgárok 
magánéletének tiszteletben tartásának biztosítását az uniós előírásoknak és az adatvédelmi 
normáknak megfelelően. Felszólított, hogy egy új megállapodásba foglaljanak bele többek 
között megfelelő mechanizmusokat a független bírósági felügyeletre, a „PUSH” módszerrel 
(közvetlen továbbítás) összhangban alakítsanak ki olyan rendelkezéseket, amelyek arra 
irányulnak, hogy terrorista és transznacionális bűncselekmények esetében a PNR-adatokat 
csak bűnüldözési és biztonsági célra lehessen felhasználni, valamint minden körülmények 
között tiltsák meg az adatok adatkitermelés és profilkészítés céljára történő felhasználását. Az 
Európai Parlament továbbá azt is megerősítette, hogy a szükségesség és az arányosság 
kulcsfontosságú alapelvek, amelyek nélkül a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés 
elleni küzdelem nem lehet hatékony. 

Az EU és az USA közötti újratárgyalt PNR megállapodás, amelyet 2011. novemberben 
parafáltak és jelenleg a Parlament beleegyezésére vár, bővebb információmegosztást tesz 
lehetővé az EU és az amerikai bűnüldöző hatóságok között, megszigorít számos, az európai 
polgárok adatainak védelméről szóló rendelkezést, valamint fokozza az adatvédelmi 
biztosítékokat. A PNR adatok feldolgozásának célja a terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és az ellenük való vizsgálat 
folytatására korlátozódott, az adatok megőrzési ideje korlátozott volt, a PNR-ben szereplő 
információk közlése jogi korlátozások alá esett, valamint a továbbítás szabványos módjaként 
a közvetlen továbbítási módszert („PUSH” módszer) határozták meg. Az egyéneknek joguk 
van többek között adataikhoz hozzáférni, azokat javítani, illetve törölni, valamint bármely 
uniós polgár jogosult hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot kérni.

Miközben az új megállapodástervezetben számos hiányosságot elismernek, különösen a PNR 
adatfelhasználás tág célkitűzése, az adatmegőrzési időtartam és a harmadik országok felé 
történő adattovábbítás iránti aggodalmak tekintetében, az előadó egy olyan megállapodás 
mellett kötelezi el magát, amely megerősítené az EU és az USA terrorizmus elleni küzdelmét, 
amelyet állampolgáraik biztonsága érdekében folytatnak Az előadó meg van győződve arról, 
hogy az EU-nak és az USA-nak egyesülniük kellene a terrorizmus fenyegetésének 
visszaszorítása érdekében egy sokoldalú megközelítés révén, beleértve az információk 
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megosztását is, hogy számos kockázatot enyhítsenek

Figyelembe véve a fenti rendelkezéseket, az előadó úgy véli, hogy az új megállapodástervezet 
a szoros transzatlanti együttműködés nélkülözhetetlen és szükséges eleme a terrorizmus elleni 
küzdelem közös sikerének, továbbá alapvető biztonsági elemeket nyújt az uniós polgárok 
adatvédelmi jogainak tiszteletben tartásához.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését.
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