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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými 
a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání 
Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (17433/2011),

– s ohledem na dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání 
jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti 
Spojených států, která je přílohou návrhu rozhodnutí Rady (17433/2011),

– s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence 
cestujících (PNR) do třetích zemí (COM(2010)0492),

– s ohledem na svá usnesení o systému SWIFT, dohodě o jmenné evidenci cestujících 
a transatlantickém dialogu o těchto tématech ze dne 14. února 20071, usnesení 
o hodnocení dohody o jmenné evidenci cestujících mezi Spojenými státy americkými 
a EU ze dne 12. července 20072, usnesení o zahájení jednání o dohodách o jmenné 
evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou ze dne 5. května 
20103 a na usnesení o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence 
cestujících třetím zemím ze dne 11. listopadu 20104, 

– s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Komise 
o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí 
ze dne 19. října 20105 a o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou 
unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících 
a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ze dne 9. prosince 
20116,

– s ohledem na stanovisko 7/2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání 
údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí ze dne 12. listopadu 2010, které 
přijala Pracovní skupina pro otázku ochrany údajů vytvořená na základě článku 29, 
a na dopis o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií 
o využívání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému 
Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ze dne 6. ledna 2012,

                                               
1 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
2 Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
3 Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0397.
5 Úř. věst. C 357, 30.12.2010, s. 7.
6  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 218 odst. 6 
druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem 
písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0511/2011),

– s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a na články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie,

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2010),

1. neuděluje svůj souhlas k uzavření dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Základní údaje

Údaje o jmenné evidenci cestujících poskytují cestující, shromažďují je letečtí dopravci a jsou 
používány při vystavování letenek, provádění rezervací a pro účely systémů odbavení. 
Vzhledem ke své komerční povaze obsahuje jmenná evidence cestujících různé druhy 
informací od jmen, adres a čísel pasu, přes informace o kreditních kartách až po informace 
o dalších cestujících, cestovních trasách a cestovních kancelářích. 

Po útocích dne 11. září 2001 zavedly americké orgány povinnost týkající se leteckých 
společností, které musejí americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost poskytovat 
elektronickou cestou v případě letů do USA, z USA a přes USA údaje o cestujících obsažené 
ve jmenné evidenci cestujících. Letecké společnosti, které nebudou tyto požadavky plnit, 
mohou být vystaveny značným pokutám či dokonce ztratit právo přistávat na amerických 
letištích a cestující mohou být po příletu do USA zpožděni. Předáváním údajů ze jmenné 
evidence cestujících, aby splnily povinnosti stanovené americkými státními orgány, by však 
letecké společnosti porušily právní předpisy EU týkající se ochrany údajů (směrnice 95/46/ES 
požaduje při předávání osobních údajů do třetích zemí „odpovídající úroveň ochrany“ nebo 
„jednoznačný souhlas“) a mohou se vystavit vysokým pokutám ze strany orgánů na ochranu 
osobních údajů v jednotlivých členských státech. 

Aby nebyly letecké společnosti a občané vystaveni nutnosti zvolit si mezi dodržováním 
právních předpisů EU a plněním požadavků USA a aby byla překonána právní nejistota, byla 
Evropská komise vyzvána k tomu, aby vyjednala se Spojenými státy mezinárodní dohodu, 
která by zajistila, aby bylo předávání údajů ze jmenné evidence cestujících v souladu 
s normami EU v oblasti ochrany osobních údajů. Evropská komise vytvořila evropský právní 
rámec, který leteckým společnostem umožňuje předávat údaje o cestujících z jejich jmenné 
evidence a který se skládá z rozhodnutí o přiměřenosti ze dne 14. května 2004 
a z mezinárodní dohody uzavřené dne 28. května 2004 mezi Evropskou unií a Spojenými 
státy. 

Po napadení obou těchto nástrojů Evropským parlamentem je Soudní dvůr dne 30. května 
2006 zrušil na základě domněnky, že článek 95 (vnitřní trh) a článek 300 SEU byly jako 
právní základ vybrány nesprávně. Jedním z odůvodnění Soudu bylo, že předávání údajů 
ze jmenné evidence cestujících Spojeným státům představovalo zpracování údajů týkající se 
veřejné bezpečnosti a činnosti státu v oblasti trestního práva. Tato činnost byla na základě 
čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES z její působnosti výslovně vyňata. 

Právní rámec byl proto nejdříve nahrazen prozatímní dohodou mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy americkými ze dne 16. října 2006 a poté následnou dohodou, kterou EU 
podepsala dne 23. července 2007 a USA dne 26. července 2007. Dohoda, kterou členské státy 
ještě musejí ratifikovat, je uplatňována prozatímně od 26. července 2007.

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, tedy ode dne 1. prosince 2009, se řádný 
legislativní postup začal vztahovat na vyjednávání mezinárodních dohod a zahrnuje i právo 
Evropského parlamentu vyjádřit souhlas. Poté, co Evropský parlament obdržel dne 15. února 
2010 žádost Rady o poskytnutí souhlasu, přijal dne 5. května 2010 usnesení, na jehož základě 
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hlasování o této žádosti o souhlas odložil. Ve svém usnesení naléhavě vyzval Evropskou 
komisi, aby zaujala jednotný přístup k využívání jmenné evidence cestujících, jenž by byl 
založen na jednotném souboru zásad – s ohledem na dvě další dohody o jmenné evidenci 
cestujících uzavřené s Austrálií a Kanadou a na nárůst počtu žádostí o využívání údajů 
ze jmenné evidence cestujících ze zemí, jako je Saúdská Arábie, Jižní Korea a Nový Zéland.1
Zdálo se, že tento přístup, který podpořila Rada i Komise, je pragmatickou volbou, protože 
o předávání jmenné evidence cestujících žádá stále více zemí. 

Svým sdělením o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících 
do třetích zemí a novým mandátem k vedení jednání, který schválila Rada, zahájila Komise 
v lednu 2011 nová jednání s USA, Austrálií a Kanadou.  

Novou dohodu s Austrálií podepsala Rada dne 29. září 2011, přičemž Evropský parlament 
vyjádřil svůj souhlas s touto dohodou dne 27. října 2011. Na zahájení jednání s Kanadou 
se stále čeká. Pokud jde o USA, prozatímní výsledky jednání byly s Evropským parlamentem 
a Radou projednány v květnu 2011. Navrhovatelka a stínoví navrhovatelé Evropského 
parlamentu si prostudovali tento návrh znění dohody a také stanovisko právního oddělení 
Komise. Vzhledem k tomu, že prozatímní výsledky nesplňovaly kritéria uvedená v usneseních 
Evropského parlamentu, musela jednání pokračovat. Po ukončení jednání Komise zahájila 
práci na dohodě a dne 23. listopadu 2011 zaslala doporučení Radě, aby dohodu uzavřela 
a podepsala. Rada dohodu dne 13. prosince 2011 schválila, podepsala ji a zaslala Evropskému 
parlamentu spolu se žádostí o udělení souhlasu.

II. Hodnocení dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání 
jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost 
Spojených států

Ve dnech 5. května 2010 a 11. listopadu 2010 Evropský parlament téměř jednomyslně 
schválil podmínky udělení souhlasu2: 

1) Je nutné prokázat nezbytnost hromadného shromažďování a uchovávání údajů jmenné 
evidence cestujících a podložit to konkrétními důkazy z hlediska všech uvedených účelů.
2) Je nutné prokázat přiměřenost daných opatření (to znamená, že stejného cíle nelze 
dosáhnout způsobem, který by narušoval soukromí cestujících v menší míře). 
3) Účel musí být jasně a striktně vymezen na boj proti terorizmu a proti závažným 
mezinárodním trestným činům, a to na základě jednoznačných právních definic, které 
vycházejí z definic uvedených v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 
13. června 2002 o boji proti terorizmu a v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu.
4) Je nutné zajistit dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů na úrovni 
členských států a EU.
5) Údaje se musejí předávat pouze metodou „dodávání“.
6) Údaje ze jmenné evidence cestujících nesmějí být za žádných okolností používány 
                                               
1 Žádost o poskytování údajů ze jmenné evidence cestujících dosud Evropské komisi předložilo jedenáct zemí. 
2 Usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání týkajících se dohod o využívání a předávání jmenné 
evidence cestujících se Spojenými státy, s Austrálií a Kanadou a usnesení o celosvětovém přístupu k předávání 
údaje ze jmenné evidence cestujících třetím zemím.



PR\890797CS.doc PE480.773v01-00

CS

k vyhledávání dalších údajů či k profilování.
7) Další předávání údajů ze strany přijímající země do třetích zemí musí být v souladu 
s normami EU o ochraně údajů, o nichž bude rozhodnuto na základě konkrétního zjištění 
odpovídající úrovně ochrany.  
8) Výsledky musejí být ihned předávány příslušným orgánům EU a členským státům 
(vzájemnost).
9) Právní základ rozhodnutí Rady, kterým bude dohoda uzavřena, musí zahrnovat článek 16 
Smlouvy o fungování EU.
10) Musejí být vytvořeny odpovídající mechanizmy nezávislého přehodnocení, soudního 
dohledu a demokratické kontroly.

Navrhovatelka posoudila novou dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií 
o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu pro vnitřní 
bezpečnost Spojených států na základě těchto kritérií. Navrhovatelka oceňuje nesmírné úsilí, 
které Evropská komise vyvinula ve snaze zajistit lepší dohodu, musí však konstatovat, 
že mnoho z těchto kritérií zatím nebylo uspokojivě splněno. Požadavek vytvořit jednotný 
přístup a jediný soubor zásad, kterými by se řídily mezinárodní dohody o předávání údajů 
ze jmenné evidence cestujících, podpořila Komise i Rada. Dohoda s USA se však od tohoto 
přístupu a stejně tak od dohody s Austrálií uzavřené dne 13. prosince 2011 diametrálně liší. 
Tato dohoda podle všeobecného názoru vcelku odpovídala kritériím stanoveným 
Parlamentem, zatímco dohoda s USA se od přístupu, který byl dohodnut mezi Evropským 
parlamentem, Komisí a Radou v roce 2010, odklání. Ve srovnání s první dohodou mezi EU 
a USA o předávání a používání údajů ze jmenné evidence cestujících z roku 2004 je tato 
dohoda z roku 2011 navíc v mnoha ohledech dokonce horší. Vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament požadoval zrušení dohody z roku 2004 ze strany Soudního dvora, navrhovatelka 
doporučí Evropskému parlamentu, aby odmítl udělit souhlas s předkládanou dohodou.

Hodnocení hlavních problémů:

1) Nezbytnost a proporcionalita
Navrhovatelka a stínoví navrhovatelé získali informace, které za přesně stanovených 
okolností opravňují využívání jmenné evidence cestujících ke specifickým účelům. 
Dle názoru navrhovatelky Evropská komise prokázala nezbytnost a přiměřenost hromadného 
shromažďování a uchovávání údajů nedostatečně a pouze částečně. Neoficiální důkazy 
a kontroly delegací Evropského parlamentu na místě objasnily využívání jmenné evidence 
cestujících pro některé účely. Dosud však nebylo předloženo podrobné odůvodnění každého 
uvedeného účelu (boj proti terorizmu a závažné mezinárodní trestné činnosti) a každé metody 
zpracovávání údajů (reaktivní, v reálném čase a proaktivní), jak vyžaduje Evropský 
parlament. Evropská komise navíc neprozkoumala dostatečně alternativní opatření
k identifikaci podezřelých osob, která by v menší míře narušovala soukromí osob, 
např. využívání předběžných informací o cestujících a údajů z elektronického systému 
cestovních povolení. 

2) Využívání jmenné evidence cestujících (článek 4)
Navrhovatelka se domnívá, že odstavce článku 4 týkající se omezení účelu využívání této 
evidence se neomezují na prevenci, zjišťování, vyšetřování a trestní stíhání terorizmu 
a závažné trestní činnosti. 
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Přestože jsou v čl. 4 odst. 1 jsou stanoveny definice terorizmu a závažné trestné činnosti 
(trestných činů, které se trestají trestem odnětí svobody na dobu nejméně tří let a jsou 
mezinárodní povahy), tyto definice nejsou výlučné (používají slova „včetně“ a „zejména“).
Pracovní skupina vytvořená na základě 29 navíc uvádí „zdá se, že definice mezinárodní 
trestné činnosti nemusí být nutně spojena s prosazováním zákona v USA, týká se však všech 
trestných činů, které se řeší v rámci soudního systémů několika zemí“. Evropský inspektor 
ochrany údajů dodává, že čl. 4 odst. 1 písm. b) „by měl obsahovat konkrétní seznam trestných 
činů, jelikož hranice [nejméně tří let] se vztahuje na jiné trestné činy v EU a jiné v USA a 
na jiné trestné činy v členských státech EU a v jednotlivých státech USA“.

Čl. 4 odst. 2, 3 a 4 je navíc nutné chápat jaké další rozšíření účelů, pro které lze využívat 
jmennou evidenci cestujících, což je z hlediska navrhovatelky pravděpodobně ještě 
problematičtější.

Odstavec 2 stanovuje, že je možné jmennou evidenci využít v případě, že „je nařízena 
soudem“. Právní služba Komise velmi kritizovala tento odstavec v květnu 2011, kdy uvedla, 
že „to by umožnilo využívat jmenné evidence cestujících v podstatě pro jakýkoli účel, pokud 
by to bylo „nařízeno soudem“. To nelze považovat za rozumné omezení účelu“. Pracovní 
skupina vytvořená na základě článku 29 také vyjádřila své obavy, když konstatovala, 
že „pokud to bude nařízeno soudem, lze podle čl. 4 odst. 2 využívat případ od případu 
jmennou evidenci cestujících v případě všech trestných činů nehledě na to, zda jsou závažné, 
a dokonce i v případě jiných činů, které s trestnými činy nijak nesouvisejí“. Evropský 
inspektor ochrany údajů se domnívá, že „využívání údajů ze jmenné evidence cestujících, 
pokud je „nařízeno soudem“, by se mělo omezovat na případy uvedené v čl. 4 odst. 1“. 

Podle čl. 4 odst. 4 lze stejně tak využívat údaje ze jmenné evidence cestujících i v případě 
jiných trestných činů, pokud jsou zjištěny v průběhu využívání těchto údajů pro účely dané 
dohody. Pracovní skupina vytvořená na základě článku 29 je znepokojena, jelikož „není 
jasné, jaké trestné činy by mohly být zjištěny a k jakým informacím má Ministerstvo 
pro vnitřní bezpečnost přístup ohledně méně závažných trestných činů, s nimiž by mohly být 
údaje ze jmenné evidence cestujících porovnávány“.

Podle názoru navrhovatelky je nejproblematičtějším bodem čl. 4 odst. 3. Z tohoto odstavce 
totiž byla odstraněna zmínka o bezpečnosti hranic, a proto nyní zní „Ministerstvo pro vnitřní 
bezpečnost může jmennou evidenci cestujících využívat a zpracovávat za účelem identifikace 
osob, které mají být při příletu do USA nebo při odletu z USA podrobeny detailnějšímu 
výslechu či vyšetřování nebo které musejí být důkladněji zkontrolovány“. Toto znění týkající 
se ochrany hranic, zejména je-li čteno v souvislosti se 3. a 14. bodem odůvodnění, vede 
k otázce, zda se ochrana hranic stále ještě považuje za zcela samostatný účel. Pracovní 
skupina vytvořená podle článku 29 navíc ve svém stanovisku uvádí, že „pokud Evropská 
komise v oddíle „časté otázky“, které jsou přiloženy k prezentaci návrhu rozhodnutí Rady, 
říká, že postup uvedený v čl. 4 odst. 3 může urychlit také hraniční kontroly, znamená to, 
že údaje ze jmenné evidence cestujících se využívají jako součást hraničních kontrol také 
ke kontrole proti profilům“. S ohledem na zprávu o společném přehodnocení ze dne 8.–
9. dubna 2010, v níž jsou uvedeny „obavy, pokud jde o rozšířené využívání údajů jmenné 
evidence cestujících a zejména porovnávání těchto údajů s databázemi, které obsahují 
imigrační prvky a prvky celní politiky,“ navrhovatelka není přesvědčena o tom, že bezpečnost 
hranic již nepatří mezi účely využívání uvedených údajů.
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3) Uchovávání údajů (článek 8)
Přestože se počítá s postupným omezením přístupu k údajům ze jmenné evidence cestujících, 
navrhovatelka podotýká, že od dohody z roku 2004 došlo s každou novou smlouvou 
k prodloužení doby uchovávání údajů, a to od tří a půl (3,5) let ve smlouvě z roku 2004 
na uchovávání údajů na dobu neurčitou ve smlouvě z roku 2011.

Maskování / anonymizace údajů jmenné evidence cestujících po šesti měsících se považuje 
za pokrok, jelikož to v podstatě znamená omezení přístupu a využívání těchto údajů po šesti 
měsících. Navrhovatelce však není jasné, jak se to vztahuje k údajům, které již byly třetím 
zemím předány dále. 

Podle dohody z roku 2004 byly údaje ze jmenné evidence cestujících v případě, že nebyly 
využity, po třech a půl (3,5) letech zničeny. V případě, že byly využity, byly na dalších osm 
(8) let uloženy v nevyužívané databázi a poté zničeny. Toto období dalšího uchování údajů 
silně kritizoval Evropský parlament už v roce 2004, evropský inspektor ochrany údajů 
a pracovní skupina vytvořená na základě článku 29 jako nepřiměřeně dlouhé. Dohoda z roku 
2007 prodloužila toto období dalšího uchování údajů na celkovou dobu 15 let. Podle 
stávajícího návrhu dohody z roku 2011 jsou údaje ze jmenné evidence cestujících uchovávány 
na dobu neurčitou, přestože jsou po šesti měsících zamaskovány a jejich využívání se 
postupně omezuje. Kromě toho, že po šesti měsících dochází k anonymizaci konkrétních 
údajů o jednotlivých osobách, lze v případě závažných mezinárodních trestných činů tyto 
údaje v průběhu 10 let a v případě terorizmu v průběhu 15 let získat znovu. Po 15 letech 
se údaje nevymazávají, ale anonymizují. Pracovní skupina vytvořená podle článku 29 
zdůrazňuje, „že je obtížné dosáhnout skutečné anonymizace údajů a že se nedostává dalšího 
vysvětlení ohledně toho, proč jsou (anonymizované) údaje stále zapotřebí.

4) Využívání citlivých údajů (článek 6)
Navrhovatelka je znepokojena článkem 6 o využívání citlivých údajů, jelikož to vypadá, 
že tento článek umožňuje jejich úplné a neomezené využívání. Uvážíme-li, že veškeré 
příslušné právní předpisy EU neumožňují zpracovávat určité kategorie údaje (kromě případů, 
kdy by to bylo naprosto nezbytné a tuzemské zákony poskytují přiměřené ochranné 
mechanizmy), dohoda z roku 2004 zakazovala využívání citlivých údajů a návrh EU týkající 
se využívání jmenné evidence cestujících a dohoda o využívání jmenné evidence cestujících 
uzavřená mezi EU a Austrálií také zakazuje jakékoli zpracovávání citlivých údajů, 
se navrhovatelka domnívá, že nelze akceptovat, aby mohlo americké Ministerstvo pro vnitřní 
bezpečnost filtrovat, zamaskovávat a dále zpracovávat či využívat citlivé údaje. Přestože 
citlivé údaje musejí být vymazány nejpozději po 30 dnech, není jasné, jak se to vztahuje 
na údaje, které byly dále předány třetím zemím.

5) Způsob předávání údajů ze jmenné evidence cestujících (článek 15)
Usnesení Evropského parlamentu je zcela jasné: Údaje jmenné evidence cestujících lze 
předávat pouze za použití metody jejich „dodávání“. V dohodě z roku 2007 je již stanovena 
lhůta, podle níž musejí letečtí přepravci přejít na metodu „dodávání“ údajů nejpozději 
do 1. ledna 2008. Tato povinnosti však není prosazována. Komise totiž potvrzuje, že nemá 
prostředky, jak plnění této povinnosti vyžadovat (kromě použití krajního řešení, jímž je 
podání žaloby na členský stát u Soudního dvora). Navrhovatelka by ráda upozornila na zprávu 
o společném přehodnocení ze dne 8.–9. dubna 2010, která „poukazuje na obavy týkající 
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se množství účelových žádostí, ale také na to, že americké Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost 
tyto žádosti vyřizuje metodou získání („dobytí“) těchto údajů z příslušné databáze“. Údaje 
získané od přepravců navíc ukazují, že dochází k velmi častému podávání účelových žádostí 
o získání údajů, v počtu až 1 000 žádostí za měsíc.

6) Další předávání údajů ze jmenné evidence cestujících (článek 17)
Zdá se, že pokud jde o společné využívání údajů ze strany dalších amerických agentur 
a o jejich další předávání třetím zemím, nebylo od dohody z roku 2004 dosaženo žádného 
dalšího pokroku.  

7) Prosazování právních předpisů a soudní spolupráce (článek 18)
Navrhovatelka vítá pokroku, jehož bylo dosaženo ve srovnání s dohodou z roku 2007 ve věci 
prosazování právních přepisů a soudní spolupráce. V roce 2007 nemělo ještě prosazování 
právních přepisů a soudní spolupráce závaznou povahu, přičemž v článku 18 dohody z roku 
2001 je stanoveno, že Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost „musí informace poskytovat, 
jakmile to je možné“. Navrhovatelka však podotýká, že informace je nutné si vyměňovat, 
pouze pokud se týkají vyšetřovaných případů týkajících se terorizmu (čl. 4 odst. 1 písm. a)) 
nebo v případě závažných mezinárodních trestných činů (čl. 4 odst. 1 písm. b)). Další účely 
uvedené v článku 4 již nespadají pod povinnost spolupráce. 

8) Právní základ 
Navrhovatelka se domnívá, že příslušným právním základem dohody by v každém případě 
měl být především článek 16 (o ochraně údajů) Smlouvy o fungování EU. Tento článek však 
není v právním základu obsažen, pouze se na něj obecně a nezávazně odkazuje v preambuli. 
Jak je uvedeno výše a jak uvádí evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku ze dne 
15. července 2011, účelem dohody je zajistit, aby bylo předávání údajů v souladu s normami 
EU o ochraně údajů. Dohoda by tedy neměla být založena na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 
odst. 2 písm. a), ale na článku 16 Smlouvy o fungování EU. Pokud by účelem byla policejní 
a soudní spolupráce, pak by EU teoreticky mohla rozhodnout o tom, že nebude souhlasit 
se shromažďováním údajů jmenné evidence cestujících. Jde však o svrchované rozhodnutí 
třetí země. Nejedná se tedy o politiku EU, protože EU v této oblasti nemůže rozhodovat. 
Zvolený právní základ tedy zjevně není správný.

9) Zákonná možnost nápravy pro občany Unie a nezávislý dohled (články 13 a 14)
Navrhovatelka vítá možnost, která je stanovena v článku 13, že „o možnost účinné 
administrativní a soudní nápravy může požádat každá osoba bez ohledu na státní příslušnost, 
zemi původu nebo místo trvalého pobytu (…)“, ale velmi se pozastavuje nad praktickým 
významem tohoto článku, jelikož v případě dohody mezi EU a USA týkající se jmenné 
evidence cestujících se jedná o tzv. „výkonnou“ dohodu (tj. o dohodu mezi výkonnou složkou 
americké vlády a vládou cizí země bez nutnosti ratifikace v Senátu), což znamená, že Spojené 
státy nemohou změnit své zákony, protože by to vyžadovalo zapojení Kongresu. V článku 21 
se navíc výslovně stanovuje, že na základě této dohody „nezíská žádná osoba podle právních 
předpisů USA žádné právo či výhodu“.  Evropský inspektor ochrany údajů toho ve svém 
stanovisku lituje a na základě článku 21 s politováním konstatuje, že „[právo na soudní 
nápravu] možná není totožné s právem na účinnou soudní nápravu v EU“.

Navrhovatelka vítá zapojení amerického Kongresu v budoucnu, pokud jde o dohled 
nad uplatňováním dohody týkající se jmenné evidence cestujících uzavřené mezi EU a USA, 
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podotýká však, že článek 14 stále ještě neobsahuje zmínku o nezávislém dozoru, jak to 
vyžaduje judikatura Evropského soudního dvora1 a Listina základních práv.

10) Seznam údajů jmenné evidence cestujících
Příloha I dohody obsahuje 19 druhů údajů, které budou zasílány do USA. Většina z nich 
se shoduje s datovými poli v dohodě z roku 2007 a zahrnují také různé kategorie typů údajů, 
které jsou součástí přílohy k dohodě z roku 2004. Oba seznamy údajů považuje evropský 
inspektor ochrany údajů a pracovní skupina vytvořená na základě článku 29 za nepřiměřené. 
Je především o to, že se za problematická považují pole „obecné poznámky včetně informací 
OSI (další služební informace), SSI (zvláštní služební informace) a SSR (zvláštní služební 
požadavek)“, jelikož tyto kategorie mohou odhalit údaje, které se vztahují k náboženskému 
vyznání či zdravotnímu stavu.

11) Vliv vlasteneckého zákona na údaje jmenné evidence cestujících, které letecké 
společnosti uchovávají ve svých počítačových rezervačních systémech
Dohoda týkající se jmenné evidence cestujících uzavřená mezi EU a USA se vztahuje 
na předávání údajů ze jmenné evidence cestujících Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost. 
Dohoda však nijak neomezuje možnost americké vlády získávat tyto údaje přímo 
od leteckých společností, jejichž počítačový rezervační systém je umístěn v USA, nebo 
od společností, které v USA provozují podnikatelskou činnost, a to na základě vlasteneckého 
zákona. Navrhovatelka se domnívá, že tuto situaci je nutné objasnit. Evropská unie musí 
zajistit účinné prosazování právních předpisů EU týkajících se ochrany údajů a to, aby právní 
předpisy USA nebyly nadřazeny unijním předpisům nebo této dohodě. 

S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhovatelka doporučuje, aby Evropský 
parlament odmítl udělit souhlas s uzavřením dohody mezi Spojenými státy americkými 
a Evropskou unií o využívání a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících americkému 
Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost.

                                               
1 Pracovní skupina vytvořená na základě článku 29 zmiňuje věc C-618/07, Komise vs. Německá spolková 
republika ze dne 9. března 2010.


