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NÕUKOGU OTSUS nr …/2011/EL,

…,

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse 

broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise 

kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 punkti d ja artikli 87 

lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1

                                               

1 …. nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 2. detsembril 2010 vastu otsuse ja läbirääkimisjuhised, millega volitati 

komisjoni alustama läbirääkimisi liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu üle, 

milles käsitletakse broneeringuinfo edastamist ja kasutamist terrorismi ja muude raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise ning nende vastu võitlemise eesmärgil. 

(2) Kooskõlas nõukogu … otsusega nr …/2011/EU1 kirjutati … 2011 alla Ameerika 

Ühendriikide ja liidu vahelisele lepingule, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja 

edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile, („leping”), eeldusel et see sõlmitakse 

hiljem.

(3) Lepingus austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtteid, 

eelkõige selle artiklis 7 sätestatud õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele, artiklis 8 

sätestatud õigust isikuandmete kaitsele ja artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele. Lepingut tuleks kohaldada 

kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

                                               

1 Väljaannete talitus: palun lisada dokumendis st17432/11 sisalduva otsuse number, kuupäev 
ja avaldamisviide.
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(4) [Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 

protokolli (nr 21) (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja 

õigusel rajaneva ala suhtes) artikliga 3 on nimetatud liikmesriigid teatanud oma soovist 

osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.]

(5) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 

protokolli (nr 22) (Taani seisukoha kohta) artiklitega 1 ja 2 ei osale Taani käesoleva otsuse 

vastuvõtmises ning leping ei ole Taani suhtes siduv ega kohaldatav.

(6) Leping tuleks sõlmida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 



17433/11 MRS/kes 4
DG H 2B ET

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline leping, milles 

käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile. 

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele*.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud Euroopa Liidu nimel osalema lepingu 

artikliga 27 ette nähtud teadete vahetamises, et väljendada liidu nõusolekut end lepinguga siduda.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 

Nõukogu nimel

eesistuja

                                               

* Väljaannete talitus: palun lisada dokumendis st17434/11 sisalduv leping.


