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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii se confruntă cu o serie de provocări comune 
în eforturile lor de combatere eficientă a terorismului internațional, ca parte a unei agende 
globale mai largi. În cadrul acestor eforturi comune, comunicarea reciprocă a informațiilor, în 
special transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) de către operatorii de 
curse aeriene dintre UE și SUA, vine în sprijinul combaterii amenințărilor la adresa păcii și 
securității internaționale. 

Pentru a amplifica cooperarea privind schimburile de date menit să limiteze terorismul 
internațional, UE și SUA au semnat un acord privind PNR în 2007, care s-a aplicat de atunci 
cu titlu provizoriu. În mai 2010, Parlamentul European a refuzat să-și dea acordul și a cerut 
renegocierea acordului provizoriu, referindu-se la necesitatea de a respecta standardele 
europene de protecția datelor. Parlamentul a subliniat în rezoluția sa hotărârea de a lupta 
împotriva terorismului internațional și a criminalității organizate și transnaționale, ca o 
componentă esențială a acțiunii externe a UE, precum și hotărârea de a urma o politică de 
prevenire. 

Totodată, a cerut să se protejeze drepturile fundamentale și să se asigure cel mai mare respect 
pentru viața personală a cetățenilor UE, conform standardelor și normelor UE privind 
protecția datelor. Parlamentul a solicitat ca noul acord să introducă, inter alia, mecanisme 
adecvate pentru revizuirea independentă și supravegherea judiciară, să prevadă aranjamente 
(în conformitate cu metoda PUSH) privind folosirea datelor PNR numai pentru aplicarea 
legilor și din rațiuni de securitate în cazurile de infracțiuni teroriste și criminalitate 
transnațională, precum și să interzică cu desăvârșire folosirea PNR pentru extragerea de date 
și realizarea de profiluri psihologice. Parlamentul European a reafirmat, de asemenea, că 
necesitatea și proporționalitatea rămân principii esențiale, fără de care lupta împotriva 
terorismului și criminalității transnaționale nu poate fi eficientă. 

Acordul renegociat între UE și SUA dedicat PNR, care a fost inițiat în noiembrie 2011 și 
așteaptă acum aprobarea Parlamentului, stipulează o mai bună partajare a informațiilor între 
agențiile de aplicare a legii din UE și SUA, întărește o serie de dispoziții privind protecția 
datelor cetățenilor UE și consolidează garanțiile de protecție a datelor. Procesarea datelor 
PNR a fost limitată la prevenirea, detectarea și urmărirea în instanță a actelor teroriste și a 
criminalității internaționale grave, perioada de păstrare a datelor a fost limitată, divulgarea 
informațiilor prevăzute în PNR a fost supusă limitărilor legale, iar metoda PUSH a fost 
recunoscută ca modalitatea standard de transfer. Pentru persoanele individuale s-a prevăzut 
dreptul, printre altele, de a-și accesa, corecta și șterge datele, iar orice cetățean al UE poate 
acum formula căi de atac administrative și judiciare efective.

Deși au fost semnalate o serie de deficiențe în noul proiect de acord, mai ales în ceea ce 
privește obiectivul general de folosire a datelor PNR, perioadele de păstrare a datelor și 
îngrijorări privind transferul ulterior de date către țările terțe, raportorul este în favoarea unui 
acord care să consolideze lupta comună a Uniunii Europene și a SUA împotriva terorismului 
internațional, în interesul securității cetățenilor UE. Raportorul este ferm convins că UE și 
SUA trebuie să fie unite în respingerea amenințării teroriste, adoptând un demers 
multidimensional, inclusiv partajarea informațiilor, pentru a reduce riscurile.
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Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că noul proiect de acord este 
un element esențial și necesar al unei cooperări transatlantice strânse pentru a combate 
împreună cu succes terorismul și oferă garanțiile de bază pentru respectarea drepturilor de 
protecție a datelor cetățenilor UE.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.
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