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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia a Spojené štáty stoja pri zabezpečovaní účinného boja proti medzinárodnému 
terorizmu ako súčasti širšieho celosvetového programu pred niekoľkými spoločnými 
výzvami. Pri tomto ich spoločnom úsilí slúži spoločné využívanie informácií, najmä 
postupovanie osobných záznamov o cestujúcich (PNR) leteckými dopravcami, ktorí 
prevádzkujú lety medzi EÚ a USA, ako nástroj na boj proti ohrozeniu medzinárodného mieru 
a bezpečnosti.

S cieľom zintenzívniť svoju spoluprácu v oblasti výmeny údajov, ktorej cieľom je zabrániť 
šíreniu medzinárodného terorizmu, podpísali EÚ a USA v roku 2007 dohodu o PNR, ktorá sa 
odvtedy dočasne uplatňuje. V máji 2010 odmietol Európsky parlament udeliť svoj súhlas 
a požiadal o opätovné prerokovanie tejto dočasnej dohody s odvolaním sa na nevyhnutnosť 
dodržiavania európskych noriem týkajúcich sa ochrany údajov. Parlament vo svojom uznesení 
zdôraznil svoje odhodlanie bojovať proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému 
a nadnárodnému zločinu, čo je hlavným prvkom európskej vonkajšej činnosti, a vykonávať 
politiku prevencie.

Súčasne požadoval ochranu základných práv a zabezpečenie maximálneho rešpektovania 
súkromia občanov EÚ v súlade s príslušnými štandardmi a normami EÚ týkajúcimi sa 
ochrany údajov. Vyzval na uzatvorenie novej dohody, ktorou by sa okrem iného zaviedli 
vhodné mechanizmy nezávislej kontroly a súdneho dohľadu, stanovili opatrenia – v súlade 
so systémom aktívneho doručovania (tzv. metódou push) – na zabezpečenie toho, aby sa 
údaje PNR používali iba na účely presadzovania práva a bezpečnosti v prípade teroristických 
trestných činov a nadnárodného zločinu, a ktorou by sa za žiadnych okolností nepovoľovalo 
využívanie údajov PNR na hĺbkovú analýzu a vytváranie profilov. Európsky parlament tiež 
opätovne potvrdil, že nevyhnutnosť a proporcionalita zostávajú hlavnými zásadami, 
bez ktorých by boj proti terorizmu a nadnárodnému zločinu nemohol byť účinný.

V opätovne prerokovanej dohode medzi EÚ a USA o údajoch PNR, ktorá bola parafovaná 
v novembri 2011 a teraz čaká na súhlas Parlamentu, sa ustanovuje lepšie spoločné využívanie 
informácií orgánmi EÚ a USA pre presadzovania práva, sprísňuje sa niekoľko ustanovení 
týkajúcich sa ochrany údajov o európskych občanoch a posilňujú sa záruky ochrany údajov. 
Účel spracovávania údajov PNR sa obmedzil na predchádzanie teroristickým trestným činom 
a závažným nadnárodným zločinom a na ich odhaľovanie a stíhanie, obmedzilo sa obdobie 
uchovávania údajov, sprístupnenie informácií obsiahnutých v PNR má podliehať právnym 
obmedzeniam a za bežný spôsob prenosu údajov sa uznal systém aktívneho doručovania 
(tzv. metóda push). Jednotlivcom bolo okrem iného udelené právo na prístup k vlastným 
údajom a na ich opravu a vymazanie a každý občan EÚ má teraz možnosť požiadať o účinnú 
správnu a súdnu nápravu.

Napriek tomu, že v novom návrhu dohody bolo zistených niekoľko nedostatkov, najmä 
pokiaľ ide o široký účel využívania údajov PNR, obdobie ich uchovávania a obavy 
z postúpenia údajov tretím krajinám, spravodajca podporuje dohodu, ktorou by sa posilnil 
spoločný boj EÚ a USA proti medzinárodnému terorizmu v záujme bezpečnosti občanov EÚ. 
Spravodajca je pevne presvedčený, že EÚ a USA by mali spojiť svoje sily pri odstraňovaní 
hrozby terorizmu s cieľom oslabiť mnohé riziká, ktoré s ním súvisia, a to pomocou 
presadzovania viacstranného prístupu vrátane spoločného využívania informácií.
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Vzhľadom na uvedené ustanovenia sa spravodajca domnieva, že nový návrh dohody je 
podstatnou a nevyhnutnou súčasťou úzkej transatlantickej spolupráce v rámci úspešného 
spoločného boja proti terorizmu a poskytuje základné záruky pre dodržiavanie práv občanov 
EÚ v oblasti ochrany ich údajov.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.
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