
5303/10 OD/neg
DG H 2B RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 1 februarie 2010
(OR. en)

Dosar interinstituţional:
2009/0186 (NLE)

5303/10

JAI 32
AUS 2
RELEX 30
DATAPROTECT 4

ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE INSTRUMENTE
Obiectul: DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului între Uniunea 

Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din 
registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană
de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian



5303/10 OD/neg 1
DG H 2B RO

DECIZIA CONSILIULUI

din

privind încheierea Acordului între

Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor

din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană

de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) 

litera (d) şi articolul 87 alineatul (2) litera (a) coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO C …, …, p. ….
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întrucât:

(1) La 28 februarie 2008, Consiliul a autorizat Preşedinţia, asistată de Comisie, să iniţieze

negocieri în vederea încheierii unui acord între Uniunea Europeană şi Australia privind 

prelucrarea şi transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din 

Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian. 

(2) În conformitate cu Decizia 2008/651/PESC/JAI a Consiliului din 30 iunie 20081, Acordul 

între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul 

de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii 

aerieni către Serviciul vamal australian (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 

30 iunie 2008, sub rezerva încheierii acestuia.

(3) Acordul a fost aplicat cu titlu provizoriu de la data semnării acestuia, în conformitate cu 

articolul 15 alineatul (2) din acord.

                                               

1 JO L 213, 8.8.2008, p. 47.
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(4) Până în prezent, acordul nu a fost încheiat. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona la 1 decembrie 2009, procedurile de urmat de către Uniune în vederea încheierii 

acordului sunt reglementate de articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene.

(5) Acordul ar trebui aprobat.

(6) [În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu 

privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea 

Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, aceste state membre şi-au 

notificat intenţia de a participa la adoptarea şi aplicarea prezentei decizii.]

(7) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligaţii în temeiul acesteia

şi nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

Acordul între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul 

de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni 

către Serviciul vamal australian1 se aprobă prin prezenta decizie în numele Uniunii.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele)

împuternicită (împuternicite) să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 15 

alineatul (1) din acord, prin care Uniunea îşi asumă obligaţii2.

                                               

1 JO L 213, 8.8.2008, p. 49.
2 Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de 

către Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu

Preşedintele


