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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и 
предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на 
вътрешната сигурност на Съединените щати 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (17433/2011),

– като взе предвид Споразумението между Съединените американски щати и 
Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на 
пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати, 
приложено към проекта на решение на Съвета (17434/2011),

– като взе предвид Съобщението на Комисията относно глобалния подход за 
предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави 
(COM(2010)0492),

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г. относно СУИФТ, 
Споразумението за регистрация на пътници (СРП) и трансатлантическия диалог по 
тези въпроси1, резолюцията от 12 юли 2007 г. относно Споразумението със САЩ за 
системата за регистрация на пътници2, резолюцията от 5 май 2010 г .  относно 
започване на преговори за споразумения със Съединените американски щати, 
Австралия и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR)3 и 
резолюцията от 11 ноември 2010 г. относно глобалния подход за предаване на 
резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави4, 

– като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на 
данните от 19 октомври 2010 г. относно Съобщение на Комисията относно 
глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR 
данни) на трети държави5 и от 9 декември 2011 г. относно предложението за 
решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените 
американски щати и Европейския съюз относно  използването и предаването на 
резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност 
на Съединените щати6,

– като взе предвид Становище 7/2010 от 12 ноември 2010 г. относно Съобщение на 
Европейската комисия относно глобалния подход за предаване на резервационни 

                                               
1 OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 349
2 OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 564
3 OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 70
4 Приети текстове, P6-TA (2010)0397.
5 ОВ С 357, 30.12.2010, стр. 7
6  Все още непубликуванo в Официален вестник.
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данни на пътниците (PNR данни) на трети държави, прието от работната група по 
член 29 за защита на данните, и писмото от 6 януари 2012 г. относно 
Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз 
относно  използването и предаването на резервационни данни на пътниците на 
Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати,

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, 
параграф 6, алинея втора, буква a), във връзка с член 82, параграф 1, алинея втора, 
буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (C7-0511/2011),

– като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз и 
членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7-0000/2010),

1. отказва да одобри сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент 
съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на 
държавите-членки и на правителството на Съединените американски щати.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

PNR данните се предоставят от пътниците, събират се от въздушни превозвачи и се 
използват за техните системи за издаване на билети, резервация и регистрация. 
Предвид събирането им за търговски цели PNR данните съдържат различен вид 
информация, като се започне от имена, адреси, номера на паспорти и информация за 
кредитни карти и се стигне до информация за други пътници, маршрут на пътуване и 
туроператори. 

След нападенията от 11 септември 2011 г. властите на САЩ задължиха 
авиокомпаниите да предават по електронен път на Министерството на вътрешната 
сигурност на САЩ (DHS) резервационните данни за пътниците (PNR) за полети към, от 
или през САЩ. Авиокомпаниите, които не изпълняват тези искания, могат да бъдат 
санкционирани с много високи глоби и дори да изгубят права за приземяване, а
пътниците могат да бъдат засегнати от закъснения при пристигане в САЩ. Като 
предават PNR данни, за да изпълнят наложените от органите на САЩ задължения, 
обаче, авиокомпаниите биха нарушили законодателството на ЕС в областта на 
защитата на данните (Директива 95/46/ЕО изисква „достатъчна степен на защита“
или „изрично съгласие“ за предаване на личните данни на трети държави) и биха могли 
да им бъдат наложени сериозни глоби от националните органи за защита на данните. 

За да се избегне изборът между следването на законодателството на ЕС и изискванията 
на САЩ и за да се преодолее липсата на правна сигурност както за въздушните 
превозвачи, така и за гражданите, Европейската комисия бе призована да проведе 
преговори за международно споразумение със Съединените щати, за да се гарантира 
съответствието на предаването на PNR данни със стандартите на ЕС за защита на 
данните. Европейската комисия създаде европейска правна рамка, позволяваща на 
авиокомпаниите да предават PNR данни на пътниците, която се състои от решение за 
адекватност от 14 май 2004 г. и международно споразумение, сключено между 
Европейския съюз и Съединените американски щати на 28 май 2004 г. 

След оспорване, внесено от Европейския парламент, Съдът на ЕС анулира двата 
инструмента на 30 май 2006 г., тъй като бе преценено, че член 95 (вътрешен пазар) и 
член 200 от ДЕС представляват неправилно правно основание. Според становището на 
Съда предаването на PNR данни на САЩ представлява операции за обработка на 
данни, засягащи обществената сигурност и дейностите на държавата в областта на 
наказателното право. Тези дейности изрично се изключват от приложното поле на 
Директива 95/46/ЕО съгласно член 3, параграф 2 от същата. 

Вследствие на това рамката първоначално бе заменена от временно споразумение 
между Европейския съюз и Съединените американски щати от 16 октомври 2006 г., а 
след това и от последвалото го споразумение, подписано на 23 юли 2007 г. от ЕС и на 
26 юли 2007 г. от САЩ. Споразумението се прилага временно от 26 юли 2007 г., докато 
бъде ратифицирано от държавите членки.

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. по отношение на 
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договарянето на международни споразумения, включително правото на Европейския 
парламент да предоставя одобрение, вече се прилага обикновената законодателна
процедура. След като на 15 февруари 2010 г. получи искане за одобрение от Съвета, 
Европейският парламент прие резолюция на 5 май 2010 г. за отлагане на гласуването по 
посоченото искане за одобрение. В своята резолюция Парламентът призова 
Европейската комисия да представи последователен подход за използването на PNR 
данни, който да се основава на единен набор от принципи и да отчита другите две PNR 
споразумения с Австралия и Канада, както и отправените искания за използване на 
PNR данни от страни като Саудитска Арабия, Южна Корея, Нова Зеландия1. 
Посоченият подход, възприет както от Съвета, така и от Комисията, изглежда 
прагматична опция, при положение че все повече страни искат да им се предават PNR 
данни. 

Със съобщение относно глобалния подход по отношение на предаването на PNR данни 
на трети държави и нови мандати за преговори, одобрени от Съвета, Комисията 
започна нови преговори със САЩ, Австралия и Канада през януари 2011 г.  

Съветът подписа ново споразумение с Австралия на 29 септември 2011 г., а 
Европейският парламент го одобри на 27 октомври 2011 г.  Преговорите с Канада все 
още предстоят. Що се отнася до САЩ, междинните резултати от преговорите бяха 
обсъдени с Европейския парламент и Съвета през май 2011 г. Докладчикът и 
докладчиците в сянка на Европейския парламент разгледаха този проект, както и 
становището на правната служба на Комисията, и тъй като междинният резултат не 
отговаря на критериите, определени в резолюциите на Европейския парламент, 
преговорите трябваше да продължат. След провеждането на новите преговори 
Комисията парафира споразумението и на 23 ноември 2011 г. изпрати на Съвета 
препоръка за подписване и сключване на споразумението. Съветът прие 
споразумението на 13 декември 2011 г. и споразумението бе подписано и изпратено на 
Европейския парламент с искане за одобрение.

II. Оценка на Споразумението между Съединените американски щати и 
Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни 
на пътниците (PNR данни) на Министерството на вътрешната сигурност на 
Съединените щати

На 5 май 2010 г. и на 11 ноември 2010 г. Европейският парламент прие почти 
единодушно своите условия за одобрение2: 

1) За всяка от посочените цели трябва да бъде доказана и подкрепена с фактически 
доказателства необходимостта от масово събиране и съхраняване на PNR данни.
2) Пропорционалността (т.е. невъзможността същата цел да бъде постигната с по-малко 
ограничаващи средства) трябва да се докаже. 
                                               
1 Към момента 11 страни са подали искане в Европейската комисия за предаване на PNR данни.
2 Резолюции от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за споразумения със Съединените 
американски щати, Австралия и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR) и от 11 
ноември 2010 г. относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR 
данни) на трети държави,
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3) Целта трябва да бъде ограничена ясно и стриктно до противодействие на тероризма и 
борба със сериозните трансгранични престъпления въз основа на ясни правни 
определения, основаващи се на определенията в Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма и Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест.
4) Съответствие със законодателството за защита на данните на национално и 
европейско равнище.
5) Методът на предаване трябва да бъде само изпращане на данните (метод „push“).
6) PNR данни при никакви обстоятелства не се използват за извличане на данни или 
профилиране.
7) По-нататъшното предаване на данни от държавата получател на трети държави 
трябва да съответства на стандартите на ЕС за защита на данните, което се установява 
със специално заключение за адекватност;  
8) Резултатите трябва да се споделят незабавно със съответните органи на ЕС и 
държавите-членки (взаимност);
9) Правното основание за решението на Съвета за сключването на споразумението 
трябва да включва член 16 от ДФЕС.
10) Подходящи механизми за независим преглед, съдебен надзор и демократичен 
контрол.

Докладчикът направи оценка на Споразумението между Съединените американски 
щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни 
на пътниците (PNR данни) на Министерството на вътрешната сигурност на 
Съединените щати въз основа на тези критерии. Докладчикът признава огромните 
усилия, положени от Европейската комисия в стремежа й да осигури по-добро 
споразумение, но заключението е, че много от тези критерии не са изпълнени на 
задоволително равнище. Призивът за последователен подход и единен набор от 
принципи, от които да се ръководят международните споразумения за предаване на 
PNR данни, бе възприет като подход както от Комисията, така и от Съвета. Въпреки 
това споразумението със САЩ се отклонява принципно от този подход, както и от 
споразумението с Австралия, сключено на 13 декември 2011 г. За последното се счита, 
че съответства в достатъчна степен на критериите, определени от Парламента, докато 
споразумението със САЩ се отклонява от подхода, договорен между Европейския 
парламент, Комисията и Съвета през 2010 г. Освен това в сравнение с първото 
споразумение между ЕС и САЩ за PNR данни от 2004 г. споразумението от 2011 г. 
представлява отстъпление по много точки. Като се има предвид, че Европейският 
парламент внесе в Съда на ЕС искане за анулиране на споразумението от 2004 г., 
препоръката на докладчика е Европейският парламент да не дава своето одобрение за 
сключването на споразумението.

Оценка на основните въпроси:

1) Относно необходимостта и пропорционалността
Докладчикът и докладчиците в сянка получиха информация за обосноваване на 
използването на PNR данни за конкретни цели при строго определени обстоятелства. 
Според докладчика Европейската комисия демонстрира само в недостатъчна степен и 
отчасти необходимостта и пропорционалността на масовото събиране и съхранение на 
данни. Непотвърдени сведения и посещения на място на делегации на Европейския 
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парламент изясниха използването на PNR данните за някои цели. Въпреки това остава 
необходимостта да бъде представена подробна обосновка на заявените цели 
(противодействие на тероризма и борба със сериозните трансгранични престъпления) и 
на всеки от методите за обработка на данните (със задна дата, в реално време и 
предварително), както бе поискано от Европейския парламент. Освен това 
Европейската комисия не е проучила достатъчно алтернативните мерки с по-слаба 
степен на намеса, например използването на API или ESTA данни за идентифициране 
на заподозрени лица. 

2) Относно използването на PNR данни (член 4)
Докладчикът вярва, че параграфите на член 4 относно ограничаването на целта не се 
свежда до предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното 
преследване на тероризма и тежките международни престъпления. 

Въпреки това член 4, параграф 1 определя подробни дефиниции на тероризъм и тежки 
международни престъпления (престъпления, които са наказуеми с лишаване от свобода 
за три или повече години и които по характер са международни), тези дефиниции не са 
изключителни (използване на думите „включително“ и „по-специално“).  Освен това 
работната група по член 29 посочва „дефиницията за международни престъпления не 
изглежда да е задължително свързана с правоприлагането в САЩ, но обхваща всички 
престъпления, при които участват повече от една юрисдикция“. ЕНОЗД добавя, че 
член 4, параграф 1, алинея б) „следва да съдържа конкретен списък от престъпления, 
тъй като прагът от три или повече години включва различни престъпления в ЕС и 
САЩ и в различните държави – членки на ЕС, и американските щати.“

В допълнение и вероятно по-проблематично от гледна точка на докладчика, член 4, 
параграф 2, член 4, параграф 3 и член 4, параграф 4 следва да се четат като 
допълнително разширяване на целите, за които PNR данните могат да бъдат 
използвани.

Параграф 2 предвижда използването на PNR данни „ако това е разпоредено от съд“. 
Правната служба на Комисията силно критикува този параграф през май 2011 г., 
заявявайки, че „това би позволило използването на PNR данни за каквито и да е цели, 
стига само „това да е разпоредено от съд“. Това не може да се разглежда като 
смислено ограничаване на целите.“ Работната група по член 29 изразява също така 
загриженост, като посочва, че „член 4, параграф 2 предвижда, че за всеки отделен 
случай PNR данните могат да се използват за всички престъпления, независимо от 
това дали са сериозни, и дори за други действия, които изобщо не са свързани с 
престъпления, в случай че това е разпоредено от съд.“ ЕНОЗД вярва, че 
„използването на PNR данните, когато „това е разпоредено от съд“ следва да се 
свежда до случаите, посочени в член 4, параграф 1“.

Също така, член 4, параграф 4 предвижда използването на PNR данни за други 
престъпления, ако са открити в хода на използването на PNR данните, за целите на 
Споразумението. Работната група по член 29 изразява безпокойство, тъй като „не е 
ясно какви други престъпления могат да бъдат открити и до каква информация DHS 
има достъп за дребни престъпления, срещу които могат да бъдат задействани PNR 
данните.“
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Член 4, параграф 3 е по-проблематичен от гледна точка на докладчика. Тъй като 
позоваването на сигурността по границите беше премахнато от този параграф, сега 
параграфът се чете: „DHS може да използва и обработва PNR данни за установяване 
на самоличността на лица, които трябва да бъдат подложени на по-задълбочен 
разпит или проучване при пристигане или заминаване от Съединените щати, или във 
връзка с които може да е необходимо по-нататъшно проучване“. Този текст, особено 
когато се чете заедно със съображения 3 и 14 относно защитата на границите, поставя 
въпроса дали сигурността по границите все още се счита за цел сама по себе си.  В 
допълнение на това, работната група по член 29 посочва в становището си, че „ако 
Европейската комисия казва в рубриката „Често задавани въпроси“, придружаваща 
представянето на проекта, че процесът, описан в член 4, параграф 3 може също така 
да ускори граничния контрол, това подсказва, че PNR данните се използват също и за 
действия срещу профили като част от граничния контрол.“ Като има предвид, че 
докладът за съвместния преглед от 8-9 април 2010 г., в който беше изразено 
„безпокойство по отношение на широкото използване на PNR данни и по-специално 
установяването на съвпадение между PNR данни и базите данни, съдържащи 
елементи, свързани с имиграцията или митническата политика“, докладчикът не е 
убеден, че сигурността на границите все още представлява една от целите, за които се 
използват PNR данните.

3) Съхраняване на данни (член 8)
Въпреки че достъпът до данните ще бъде постепенно ограничен, докладчикът 
отбелязва, че от Споразумението от 2004 г. насам периодите на съхраняване на данни 
стават все по-дълги с всяко следващо споразумение, от три години и половина (3,5) 
период на съхраняване на данни до неопределен период на съхраняване на данни през 
2011 г. 

Прикриването/деперсонализирането на PNR данни след период от шест месеца се 
приема за подобрение, тъй като в основата си означава ограничение по отношение на 
достъпността и използването на PNR данни след период от 6 месеца. Въпреки това 
според докладчика не е ясно по какъв начин това се свързва с данни, които вече са били 
прехвърлени към трети държави. 

В Споразумението от 2004 г. PNR данните се унищожават след три и половина години 
(3,5), ако до тях не е осъществен достъп. Ако до тях е осъществен достъп, PNR данните 
се поставят в пасивна база за още осем (8) години и след това се унищожават. Още през 
2004 г. този период на съхраняване на данните беше широко критикуван от 
Европейския парламент, ЕНОЗД и Работната група по член 29 за това, че е 
несъразмерен. Споразумението от 2007 г. увеличи периода на съхраняване на данните 
до общо 15 години. Сегашният проект на Споразумение от 2011 г. въпреки че 
предвижда прикриване на данните след период от шест месеца, предвижда съхраняване 
на PNR данните за неограничено време, дори и достъпът до тези данни да се 
ограничава постепенно.  В допълнение към деперсонализирането след период от 6 
месеца, данните могат да бъдат възстановени за период от 10 години в случай на тежки 
международни престъпления, и за период от 15 години в случай на тероризъм.  След 
период от 15 години данните няма да бъдат заличавани, а анонимизирани. Работната 
група по член 29 подчертава „трудностите за истинско анонимизиране на данни и 
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липсата на допълнително обяснение защо (анонимизираните) данни са все още 
необходими.“

4) Използване на чувствителни данни (член 6)
Докладчикът изразява съжаление във връзка с член 6 относно използването на 
чувствителни данни, тъй като изглежда сякаш този член дава възможност за пълно и 
неограничено използване на чувствителни данни. Като се има предвид, че цялото 
съответно законодателство на ЕС не позволява обработката на специални категории 
данни (освен ако това не е строго необходимо и националното законодателство 
предвижда подходящи защитни мерки), Споразумението от 2004 г. забрани 
използването на чувствителни данни и предложението на ЕС относно PNR данни и 
Споразумението между ЕС и Австралия за PNR данни също забраняват всякаква 
обработка на чувствителни данни, докладчикът вярва, че не може да се приеме това, че 
Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати може да филтрира, 
маскира и да обработва допълнително или да използва чувствителни данни. Въпреки че 
чувствителните данни се изтриват постоянно след период не по-дълъг от 30 дни, не е 
ясно по какъв начин това е свързано с данни, които са били прехвърлени към трети 
държави. 

5) Метод на предаване на PNR данни (член 15)
Резолюцията на Европейския парламент е пределно ясна: PNR данни могат да бъдат 
предавани изключително чрез използването на метода за предаване „push“. 
Споразумението от 2007 вече наложи срок на въздушните превозвачи да преминат към 
метода за предаване „push“ не по-късно от 1 януари 2008 г., но това задължение не 
беше спазено – действително Комисията потвърждава, че няма начин да прилага това 
задължение (различен от крайната възможност да заведе дело срещу държава членка). 
Докладчикът би искал да обърне внимание на доклада за съвместния преглед от 8-9 
април 2010 г., в който е изразено безпокойство „както по отношение на размера на ad 
hoc исканията, така и на факта, че DHS изпълнява подобни искания чрез извличане на 
данни.“  Освен това данните, получени от превозвачите, показват висока честота на 
искания за ad hoc извличане, повече от хиляди месечно.

6) Последващо предаване на PNR данни (член 17)
По отношение на споделянето на данни с други агенции на САЩ и по отношение на 
последващото предаване на трети държави, изглежда не е постигнат напредък след 
Споразумението от 2004 г.  

7) Правоприлагане и съдебно сътрудничество (член 18)
Докладчикът приветства подобренията по отношение на Споразумението от 2007 г. 
относно въпроса за правоприлагането и съдебното сътрудничество. През 2007 г. 
правоприлагането и съдебното сътрудничество все още нямаха обвързващ характер, а в 
Споразумението от 2001 г. член 18 гарантира, че DHS „предоставя“ информация „при 
първа практическа възможност“. Въпреки това докладчикът отбелязва, че 
информацията трябва да се споделя само когато се отнася до случаи, които се 
разглеждат или разследват, свързани с тероризъм (член 4, параграф 1, буква а)) или с 
тежки международни престъпления (член 4, параграф 1, буква б)). Останалите цели, 
посочени в член 4, попадат извън това задължение за сътрудничество. 
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8) Правно основание 
Докладчикът вярва, че подходящото правно основание на споразумението следва да 
бъде, при всички случаи, на първо място член 16 от ДФЕС (относно защитата на 
данните). Въпреки това той не е включен в правното основание, а само обща и 
необвързваща препратка е включена в преамбюла („като имат предвид“). Както беше 
посочено по-горе – и както беше заявено от Европейския надзорен орган по защита на 
данните в неговото становище от 15 юли 2011 г., целта на споразумението е да 
гарантира, че предаването на данни е в съответствие със стандартите на ЕС за защита 
на данните. Поради това споразумението не следва да се основава на член 82, параграф 
1, буква г) и член 87, параграф 2, буква а), а на член 16 от ДФЕС. Ако целта беше 
полицейско и съдебно сътрудничество, ЕС теоретично би могъл да вземе решение 
против събирането на PNR данни. Това обаче е суверенно решение на трета държава. 
Следователно не става дума за политика на ЕС, тъй като решението не се взема от ЕС. 
Избраното правно основание явно не е правилно.

9) Правна защита за граждани на ЕС и независим надзор (член 13 и член 14)
Докладчикът приветства възможността, предоставена в член 13 „всяко физическо лице, 
независимо от своето гражданство, държава на произход или местожителство 
(…)може да потърси ефективна правна защита по административен или съдебен 
ред“, но поставя под съмнение практическото значение на този член, тъй като 
Споразумението между ЕС и САЩ за PNR данни е изпълнително споразумение, т.е. 
САЩ не могат да променят собствените си законодателни разпоредби, тъй като това би 
наложило участието на Конгреса. В допълнение на това в член 21 изрично се заявява, 
че споразумението „не поражда и не предоставя, по силата на правото на САЩ, 
каквото и да е право или преимущество на което и да е лице“.  ЕНОЗД изразява 
съжаление по този въпрос в становището си, въз основа на член 21, че „[правото на 
съдебна защита] не може да бъде равностойно на правото на ефективна съдебна 
защита в ЕС“.

Докладчикът приветства бъдещото включване на Конгреса на САЩ, когато става 
въпрос за надзор на прилагането на Споразумението между ЕС и САЩ за PNR данни, 
но отбелязва, че в член 14 все още липсва независим надзор както се изисква съгласно 
съдебната практика на Съда на ЕС1 и Хартата на основните права. 

10) Списък с PNR данни
Приложение І от Споразумението съдържа 19 вида данни, които ще бъдат изпращани 
на САЩ. Повечето от тях са еднакви с полетата с данни в Споразумението от 2007 г. и 
съдържат също така различните категории от видовете данни в Приложението на 
Споразумението от 2004 г. Двата списъка с данни вече бяха счетени за несъразмерни от 
ЕНОЗД и Работната група по член 29. Най-общо полетата „Общи бележки, 
включително информация за OSI, SSI и SSR“ се считат за проблематични, тъй като тези 
категории могат да разкрият данни, свързани с религиозни убеждения или със 
здравословното състояние.

11) Въздействие на Закона за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на 

                                               
1 Работната група по член 29 се отнася за дело С-618/07, Комисията срещу Федерална република 
Германия от 9 март 2010 г.
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подходящи инструменти за разкриване и противодействие на тероризма (Patriot Act) 
върху PNR данните, с които разполагат авиокомпаниите в компютърните системи за 
резервация
Споразумението между ЕС и САЩ за PNR данни се прилага за предаване на PNR 
данни на Министерството на вътрешната сигурност. Въпреки това Споразумението не 
поставя ограничения върху възможността правителството на САЩ да получи PNR 
данни директно от авиокомпаниите с компютърни системи за резервация, разположени 
в САЩ, или тези, които просто извършват дейност в САЩ, чрез прилагане на Закона за 
обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти за 
разкриване и противодействие на тероризма (Patriot Act). Докладчикът счита, че това 
положение трябва да бъде изяснено. Европейският съюз трябва да гарантира, че 
правилата на ЕС за защита на данните се прилагат ефективно и че законодателството на 
САЩ не взема превес над законодателството на ЕС или настоящото споразумение. 

Като се има предвид всичко посочено по-горе, докладчикът препоръчва Европейският 
парламент да откаже да даде съгласието си за сключване на споразумението между 
Европейския съюз и Съединените американски щати относно използването и 
предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната 
сигурност на Съединените щати. 


