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Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής για την εκ μέρους των αερομεταφορέων επεξεργασία και 
διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών 
(PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών 
(«DHS») («Συμφωνία PNR του 2007»)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη της συμφωνίας

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

για την εκ μέρους των αερομεταφορέων επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων

από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών («DHS»)

(«Συμφωνία PNR του 2007»)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το στοιχείο δ) του άρθρου 82 

παράγραφος 1 και το στοιχείο α) του άρθρου 87 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το στοιχείο α)

του άρθρου 218 παράγραφος 6,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C .
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 22 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Προεδρία, επικουρούμενη 

από την Επιτροπή, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη μακροχρόνιας 

συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

για την εκ μέρους των αερομεταφορέων επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις 

καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

των Ηνωμένων Πολιτειών («DHS»). 

(2) Βάσει της απόφασης 2007/551/ΚΕΠΠΑ/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 20071, η 

συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

για την εκ μέρους των αερομεταφορέων επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις 

καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

των Ηνωμένων Πολιτειών («DHS») (στο εξής «η συμφωνία») υπεγράφη στις 23 και 26 

Ιουλίου 2007, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της.

                                               

1 ΕΕ L 204, 4.8.2007, σ. 16.
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(3) Η συμφωνία, σύμφωνα με το σημείο 9, έχει εφαρμοστεί προσωρινώς από την ημερομηνία 

υπογραφής της.

(4) Η συμφωνία δεν έχει συναφθεί ακόμη. Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της 

Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Ένωση 

για τη σύναψη της συμφωνίας διέπονται από το άρθρο 218 της συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(6) [Δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο 

προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει την επιθυμία τους να 

συμμετάσχουν στην έκδοση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης.]

(7) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο 

προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης 

και δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την εκ μέρους των 

αερομεταφορέων επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των 

επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών («DHS»), μαζί 

με τη συνοδευτική επιστολή του DHS και την απαντητική επιστολή της Ένωσης1.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(α) που είναι αρμόδιο(-α) 

να προβεί (-ούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο σημείο 9 της 

συμφωνίας, προκειμένου να δεσμευτεί η Ένωση2. 

                                               

1 ΕΕ L 204, 4.8.2007, σ. 16.
2 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


