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KORTFATTAD MOTIVERING

EU och Förenta Staterna står inför en rad gemensamma utmaningar när det gäller att effektivt 
bekämpa internationell terrorism som en del av en större global agenda. I denna gemensamma 
strävan ska utbytet av uppgifter, i synnerhet passageraruppgifter, från de lufttrafikföretag som 
bedriver passagerartrafik mellan EU och Förenta staterna, syfta till att bekämpa hot mot den 
internationella freden och säkerheten. 

För att förbättra sitt samarbete för utbyte av uppgifter i syfte att tygla den internationella 
terrorismen undertecknade EU och Förenta staterna 2007 ett avtal om passageraruppgifter 
som sedan dess har tillämpats provisoriskt. I maj 2010 vägrade Europaparlamentet att ge sitt 
godkännande och begärde att det provisoriska avtalet skulle omförhandlas med hänvisning till 
att EU:s standarder för skydd av personuppgifter måste uppfyllas. I sin resolution slog 
parlamentet beslutsamt fast att bekämpning av internationell terrorism och organiserad och 
gränsöverskridande brottslighet är en central del av EU:s yttre åtgärder, och att en 
förebyggande politik ska eftersträvas. 

Samtidigt framhöll parlamentet behovet av att slå vakt om de grundläggande rättigheterna och 
garantera största respekt för EU-medborgarnas personliga integritet, i enlighet med relevanta 
EU-standarder och EU-normer för uppgiftsskydd. Parlamentet efterlyste ett nytt avtal som 
bland annat skulle införa lämpliga mekanismer för oberoende översyn och rättslig tillsyn, 
skapa arrangemang, i enlighet med sändmetoden, så att passageraruppgifter används enbart i 
brottsbekämpnings- och säkerhetssyfte i samband med terrorbrott och gränsöverskridande 
brottslighet, samt införa ett totalförbud mot användning av passageraruppgifter för 
datautvinning och profilering. Parlamentet har också på nytt bekräftat att nödvändighet och 
proportionalitet är centrala principer, och att kampen mot terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet inte kan bli effektiv utan dessa. 

Det omförhandlade avtalet om passageraruppgifter mellan EU och Förenta staterna, som 
paraferades i november 2011 och som nu inväntar parlamentets godkännande, ger utrymme 
för ett förbättrat uppgiftsutbyte mellan EU:s och Förenta staternas brottsbekämpande 
myndigheter, stramar åt en rad bestämmelser om skydd av EU-medborgarnas personuppgifter 
och förstärker uppgiftsskyddsgarantierna. Syftet med att behandla passageraruppgifter 
begränsades till åtgärder för att förebygga, upptäcka och lagföra terroristbrott och allvarliga 
gränsöverskridande brott. Dessutom förkortades perioden för lagring av uppgifter, och 
rättsliga begränsningar sattes för utlämnande av information i passageraruppgifter. 
Sändmetoden fastställdes som standardmetoden för överföringar. Enskilda personer gavs 
bland annat rätt att få tillgång till, rätta och radera sina uppgifter och alla EU-medborgare har 
nu rätt att söka effektiv administrativ eller rättslig prövning.

En rad brister har visserligen konstaterats i det nya avtalsförslaget, särskilt beträffande det 
övergripande syftet med att använda passageraruppgifter, lagringsperioderna och oron för att 
uppgifterna kommer att vidarebefordras till tredjeländer. Föredraganden stöder dock ett avtal 
som skulle stärka EU:s och Förenta staternas gemensamma kamp mot internationell terrorism, 
med EU-medborgarnas säkerhet som en viktig prioritering. Föredraganden är övertygad om 
att EU och Förenta staterna tillsammans bör motverka hotet från terrorismen genom att följa 
en mångsidig strategi som inbegriper uppgiftsutbyte, för att dämpa de många riskerna.
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Mot bakgrund av ovannämnda bestämmelser anser föredraganden att det nya avtalsförslaget 
är en väsentlig och nödvändig del av ett nära transatlantiskt samarbete för en framgångsrik 
gemensam bekämpning av terrorism och ger grundläggande garantier för skyddet av 
EU-medborgarnas personuppgifter. 

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt 
godkännande.
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