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NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu …,

sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja

Amerikan yhdysvaltojen välillä 

lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä

ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle

(DHS) (vuoden 2007 PNR-sopimus)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 

1 kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan 

a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C […], […], s. […].
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 22 päivänä helmikuuta 2007 puheenjohtajavaltion aloittamaan 

komission avustamana neuvottelut pitkäaikaisen sopimuksen tekemiseksi Euroopan 

unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli 

matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen 

turvallisuuden ministeriölle (DHS).

(2) Heinäkuun 23 päivänä 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/551/YUTP/YOS1 nojalla 

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus lentoyhtiöiden PNR- eli 

matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen 

turvallisuuden ministeriölle (DHS), jäljempänä 'sopimus', allekirjoitettiin 23 ja 26 päivänä 

heinäkuuta 2007 sillä varauksella, että sopimus tehdään.

                                               

1 EUVL L 204, 4.8.2007, s. 16.
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(3) Sopimuksen 9 kohdan mukaan sitä on sovellettu väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä 

lähtien.

(4) Sopimusta ei ole vielä tehty. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 

2009 unionin noudattamat sopimuksen tekemistä koskevat menettelyt määräytyvät 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla.

(5) Sopimus olisi hyväksyttävä.

[(6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä 

jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja 

soveltamiseen.]

(7) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti 

Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta 

Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus 

lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen 

sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS), jossa on liitteenä DHS:n kirje ja unionin vastauskirje1.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tehdä

unionin puolesta sopimuksen 9 kohdassa tarkoitettu ilmoitus unionia sitovasti2.

                                               

1 EUVL L 204, 4.8.2007, s. 16.
2 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.
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3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


