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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos, užtikrindamos veiksmingą kovą su 
tarptautiniu terorizmu, kuri yra platesnės pasaulinės darbotvarkės dalis, susiduria su daugeliu 
bendrų problemų. Sprendžiant šį bendrą uždavinį dalijimasis informacija, ypač oro vežėjų, 
vykdančių skrydžius tarp ES ir JAV, perduodamas keleivio duomenų įrašas (PNR), padeda 
kovoti su grėsme tarptautinei taikai ir saugumui.

Norėdamos sustiprinti savo bendradarbiavimą keitimosi duomenimis srityje, kuriuo siekiama 
neleisti plisti tarptautiniam terorizmui, ES ir JAV 2007 m. pasirašė susitarimą dėl PNR, kuris 
nuo tos datos buvo taikomas laikinai. 2010 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas atsisakė 
pritarti ir paprašė iš naujo derėtis dėl laikino susitarimo, nurodydamas būtinybę laikytis 
Europos duomenų apsaugos standartų. Savo rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė pasiryžimą 
kovoti su tarptautiniu terorizmu ir organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu (tai yra 
pagrindinis Europos išorės veiksmų elementas) ir vykdyti prevencijos politiką.

Tuo pačiu metu jis paprašė ginti pagrindines teises ir užtikrinti didžiausią pagarbą ES piliečių 
privatumui laikantis atitinkamų ES standartų ir duomenų apsaugos normų. Jis ragino sudaryti 
naują susitarimą, į kurį, inter alia, būtų įtrauktos tinkamos nepriklausomo persvarstymo ir 
teisinės priežiūros priemonės, numatyti nuostatas (pagal duomenų eksporto metodą) dėl PNR 
duomenų naudojimo tik teisėsaugos ir saugumo tikslais teroristinių nusikaltimų ir 
tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejais ir visomis aplinkybėmis uždrausti PNR duomenis 
naudoti duomenų gavybai ir profiliavimui. Europos Parlamentas taip pat iš naujo patvirtino, 
kad būtinumas ir proporcingumas išlieka pagrindiniai principai, be kurių kova su terorizmu ir 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu negali būti veiksminga.

ES ir JAV susitarime dėl PNR, dėl kurio buvo iš naujo deramasi, kuris buvo parafuotas 
2011 m. lapkričio mėn. ir kuriam dabar turi pritarti Parlamentas, numatytas geresnis 
dalijimasis informacija tarp ES ir JAV teisėsaugos tarnybų, sugriežtintos daugelis nuostatų dėl 
Europos piliečių duomenų apsaugos ir sustiprintos duomenų apsaugos priemonės. PNR 
duomenų tvarkymo tikslas apribotas teroristinių nusikaltimų ir rimtų tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencija, nustatymu ir baudžiamuoju persekiojimu, duomenų saugojimo 
laikotarpis sutrumpintas, informacijos, susijusios su PNR, atskleidimui taikomi teisiniai 
apribojimai, o duomenų eksporto metodas pripažintas standartiniu perdavimo metodu. 
Asmenims suteikiama teisė, inter alia, susipažinti su savo duomenimis, reikalauti juos 
ištaisyti ir ištrinti ir kiekvienas ES pilietis dabar gali siekti veiksmingo administracinio ir 
teisminio žalos atlyginimo.

Nors pripažinta, kad naujo susitarimo projektas turi daug trūkumų, ypač susijusių su plačiu 
PNR duomenų naudojimo tikslu, saugojimo laikotarpiu ir susirūpinimu dėl tolesnio duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims, nuomonės referentas palaiko susitarimą, kuriuo būtų 
sustiprinta bendra ES ir JAV kova su tarptautiniu terorizmu užtikrinant ES piliečių saugumą. 
Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir JAV turi vieningai kovoti su terorizmo
grėsme ir taikyti daugelį aspektų apimantį metodą, įskaitant dalijimąsi informacija, kad 
terorizmo pavojus būtų sušvelnintas.

Atsižvelgdamas į minėtas nuostatas nuomonės referentas mano, kad naujo susitarimo 
projektas yra itin svarbus ir būtinas glaudaus transatlantinio bendradarbiavimo sėkmingai 



PE480.856v02-00 4/5 AD\893680LT.doc

LT

kovojant su terorizmu elementas ir pagrindinė ES piliečių duomenų apsaugos užtikrinimo 
priemonė.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.
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