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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2011/EU

ze dne …

o uzavření Dohody 

mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií 

o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání 

Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87

odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Souhlas ze dne dd. mmm RRRR (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 2. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí a směrnice pro jednání, jimiž zmocnila 

Komisi k zahájení jednání mezi Unií a Spojenými státy americkými o předávání

a využívání jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné 

závažné mezinárodní trestné činnosti a bojovat proti nim. 

(2) V souladu s rozhodnutím Rady č. … 2011 ze dne []1 byla Dohoda mezi Spojenými státy 

americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání 

Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (dále jen „dohoda“) podepsána dne … 

2011, s výhradou jejího uzavření.

(3) Dohoda dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv 

Evropské unie, především právo na soukromý a rodinný život uznané v článku 7 této 

Listiny, právo na ochranu osobních údajů uznané v článku 8 této Listiny a právo na 

účinnou právní ochranu a spravedlivý proces uznané v článku 47 této Listiny. Tato dohoda 

by měla být uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

                                               

1 Úř. věst.: Vložte prosím číslo, datum a odkaz na vyhlášení rozhodnutí obsaženého v 
dokumentu st17432/11.
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(4) [V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska

s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské 

unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily tyto členské státy své přání 

účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.]

(5) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě

o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto rozhodnutí a dohoda pro ně není závazná ani použitelná.

(6) Dohoda by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence 

cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se schvaluje 

jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné provést jménem Unie oznámení uvedené

v článku 27 dohody vyjadřující souhlas Unie být touto dohodou vázána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

 Úř. věst.: Připojte prosím dohodu obsaženou v dokumentu st17434/11.


