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DECIZIA nr. …/2011/UE A CONSILIULUI

din

privind încheierea Acordului dintre

Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

privind utilizarea şi transferul de date din registrele cu numele pasagerilor

către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite 

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 Aprobare din zz lll AAAA (nepublicată încă în JO).
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întrucât:

(1) La 2 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie, alături de directive de negociere, de 

autorizare a Comisiei să înceapă negocieri între Uniune şi Statele Unite ale Americii cu 

privire la transferul şi utilizarea de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) în 

scopul prevenirii şi combaterii terorismului şi a altor infracţiuni transnaţionale grave. 

(2) În conformitate cu Decizia nr. …/2011/UE a Consiliului din []1, Acordul dintre Statele 

Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind utilizarea şi transferul de date din 

registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor 

Unite (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la … 2011, sub rezerva 

încheierii sale.

(3) Acordul respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la viaţa privată şi de familie, 

recunoscut la articolul 7, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, recunoscut la

articolul 8, şi dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, recunoscut la

articolul 47. Prezentul acord ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile şi 

principiile respective.

                                               

1 JO: a se adăuga numărul, data şi referinţa publicării deciziei din st17432/11.
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(4) [În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) 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, statele membre 

menţionate au notificat intenţia lor de a participa la adoptaera şi aplicarea

prezentei decizii.]

(5) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul (nr. 22) 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 acordului şi nu face obiectul aplicării acestuia.

(6) Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană 

privind utilizarea şi transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul 

pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

Textul acordului este ataşat la prezenta decizie*.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului desemnează persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să 

efectueze, în numele Uniunii, schimbul de notificări prevăzut la articolul 27 din acord, pentru a 

exprima consimţământul Uniunii de a-şi asuma obligaţii în temeiul acordului.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Preşedintele

                                               

* JO: a se ataşa acordul din st17434/11.


