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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska i Stany Zjednoczone stoją w obliczu wielu wspólnych wyzwań związanych z 
zapewnieniem skutecznej walki z międzynarodowym terroryzmem w ramach szerszego 
ogólnoświatowego programu. W tym wspólnym przedsięwzięciu dzielenie się informacjami, 
w szczególności przekazywanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez 
przewoźników lotniczych obsługujących loty między UE a USA, służy zwalczaniu zagrożenia 
dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Aby wzmocnić wzajemną współpracę w zakresie wymiany danych w celu powstrzymania 
międzynarodowego terroryzmu UE i USA podpisały w 2007 roku umowę w sprawie danych 
PNR, którą odtąd stosowano na zasadach tymczasowych. W maju 2010 roku Parlament 
Europejski odmówił wydania zgody i zwrócił się o renegocjację tymczasowej umowy, 
powołując się na konieczność spełnienia europejskich standardów dotyczących ochrony 
danych. W swojej rezolucji Parlament podkreślił swoją determinację do walki z 
międzynarodowym terroryzmem i międzynarodową przestępczością zorganizowaną, 
stanowiącej kluczowy element europejskich działań zewnętrznych, a także do kontynuacji 
polityki prewencji.

Równocześnie zażądał ochrony praw podstawowych i zapewnienia największego 
poszanowania dla prywatności obywateli UE zgodnie ze stosownymi europejskimi 
standardami i normami dotyczącymi ochrony danych. Parlament zaapelował o to, by nowa 
umowa wprowadzała m.in. odpowiednie mechanizmy niezależnego przeglądu i nadzoru 
sądowego, by zgodnie z metodą zakładającą, że przewoźnicy przekazują dane odpowiednim 
organom (metoda „push”), zawierała ustalenia dotyczące wykorzystania danych PNR 
wyłącznie do celów związanych z egzekwowaniem prawa i bezpieczeństwem w przypadkach 
przestępstw terrorystycznych i międzynarodowej przestępczości, a także by w każdych 
okolicznościach zakazywała wykorzystywania danych PNR do eksploracji danych lub do 
tworzenia profili. Parlament Europejski potwierdził także ponownie, że konieczność i 
proporcjonalność pozostają głównymi zasadami, bez których walka z terroryzmem i 
międzynarodową przestępczością nie może być skuteczna.

Renegocjowana umowa między UE a USA w sprawie danych PNR, którą parafowano w 
listopadzie 2011 roku i która oczekuje obecnie na zgodę Parlamentu Europejskiego, zapewnia 
lepsze dzielenie się informacjami między unijnymi i amerykańskimi organami ścigania, 
obostrza szereg przepisów dotyczących ochrony danych obywateli europejskich i poprawia 
zabezpieczenia w zakresie ochrony danych. Zawężono cel przetwarzania danych PNR do 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości międzynarodowej 
oraz do ich wykrywania i ścigania, ograniczono okres przechowywania danych, ujawnianie 
informacji zawartych w danych PNR poddano ograniczeniom prawnym, a metoda „push” 
została uznana za standardową metodę przekazywania danych. Osobom fizycznym przyznano 
prawo między innymi do wglądu do swoich danych, ich korekty oraz usuwania i każdy 
obywatel UE może teraz zabiegać o skuteczne administracyjne i sądowe środki odwoławcze.

Mimo że w nowym projekcie umowy uznano szereg nieprawidłowości, odnoszących się w 
szczególności do szerokiego celu wykorzystywania danych PNR, do okresów 
przechowywania i do kwestii związanych z dalszym przekazywaniem danych do krajów 
trzecich, sprawozdawca opowiada się za umową, która wzmocniłaby walkę z terroryzmem 
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prowadzoną wspólnie przez UE i USA w interesie bezpieczeństwa obywateli UE. 
Zdecydowanie uważa, że UE i USA powinny połączyć siły w zmniejszaniu zagrożenia 
terroryzmem poprzez dążenie do wielopłaszczyznowego podejścia, w tym poprzez dzielenie 
się informacjami, żeby zminimalizować związane z nim wielorakie ryzyko.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, sprawozdawca uważa, że nowy projekt umowy 
stanowi istotny i konieczny element bliskiej współpracy transatlantyckiej we wspólnej 
skutecznej walce z terroryzmem oraz zapewnia podstawowe zabezpieczenia w zakresie 
poszanowania prawa obywateli UE do ochrony danych.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
Parlamentowi wydania zgody.
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