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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas 
Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu 
izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības 
departamentam
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (17433/2011),

– ņemot vērā Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par 
pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu 
Iekšzemes drošības departamentam, kas pievienots pielikumā Padomes lēmuma projektam 
(17434/2011);

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu 
nosūtīšanai trešām valstīm (COM(2010)0492),

– ņemot vērā 2007. gada 14. februāra rezolūciju par SWIFT, pasažieru datu reģistra 
nolīgumu un transatlantisko dialogu šajos jautājumos1, 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par 
PDR nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm2, 2010. gada 5. maija rezolūciju par 
sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu3, kā arī 2010. gada 11. novembra rezolūciju 
par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanai trešām valstīm4, 

– ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 19. oktobra atzinumu par 
Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu 
nosūtīšanai trešām valstīm5 un 2011. gada 9. decembra atzinumu par priekšlikumu 
Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un 
Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas 
Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam6,

– ņemot vērā 29. panta datu aizsardzības darba grupas 2010. gada 12. novembrī pieņemto 
atzinumu 7/2010 par Eiropas Komisijas paziņojumu par vispārējo pieeju pasažieru datu 
reģistra (PDR) datu nosūtīšanai trešām valstīm un tās 2012. gada 6. janvāra vēstuli par 
ASV un ES nolīgumu par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu 
Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam,

– ņemot vērā Padomes iesniegto pieprasījumu sniegt piekrišanu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu saistībā ar 

                                               
1 OV C 287 E, 29.11.2007., 349. lpp.
2 OV C 175 E, 10.7.2008., 564. lpp.
3 OV C 81 E, 15.3.2011., 70. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0397.
5 OV C 357, 30.12.2010., 7. lpp.
6  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu 
(C7-0511/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu un Ārlietu komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. nesniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai.



PR\890797LV.doc 7/13 PE480.773v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

PDR datus sniedz pasažieri, bet gaisa pārvadātāji tos vāc un izmanto savās biļešu iegādes, 
rezervēšanas un reģistrācijas sistēmās. Tā kā PDR datus vāc komerciālos nolūkos, PDR dati 
satur vairāku veidu informāciju, ietverot vārdus, adreses, pasu numurus un informāciju par 
kredītkartēm, kā arī informāciju par citiem pasažieriem, ceļojumu maršrutiem un ceļojumu 
aģentiem. 

Pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem ASV iestādes noteica aviosabiedrībām 
pienākumu elektroniski iesniegt ASV Iekšzemes drošības departamentam (IDS) tos pasažieru 
datus, kas atrodas pasažieru datu reģistrā (PDR) par lidojumiem uz ASV, no ASV un caur 
tām. Aviosabiedrībām, kas nepilda minētos pieprasījumus, varētu piemērot lielas sodanaudas 
vai pat tās varētu zaudēt nolaišanās tiesības, un pasažieri varētu saskarties ar kavējumiem, 
ierodoties ASV. Tomēr, nosūtot savus PDR datus, lai izpildītu ASV iestāžu noteiktos 
pienākumus, aviosabiedrības pārkāptu ES tiesību aktus datu aizsardzības jomā (Direktīvā 
95/46/EK tiek prasīts „pietiekams aizsardzības līmenis” vai „viennozīmīga piekrišana” 
personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm), un valsts datu aizsardzības iestādes tām varētu 
piemērot lielas sodanaudas. 

Lai novērstu to, ka jāizdara šāda izvēle starp ES tiesību aktu vai ASV prasību ievērošanu, un 
lai pārvarētu tiesisko nenoteiktību gan gaisa pārvadātājiem, gan pilsoņiem, Eiropas Komisija 
tika aicināta risināt sarunas par starptautisku nolīgumu ar ASV, lai panāktu, ka PDR datu 
pārsūtīšana atbilstu ES datu aizsardzības standartiem. Eiropas Komisija ieviesa Eiropas 
tiesisko regulējumu, kas ļāva aviosabiedrībām pārsūtīt pasažieru PDR datus, un tajā ietilpa 
2004. gada 14. maija Adekvātuma lēmums un starptautisks nolīgums, kas 2004. gada 
28. maijā tika noslēgts starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments minētos tiesību aktus apstrīdēja tiesā, Tiesa 2006. gada 
30. maijā tos abus atcēla, jo EKL 95. pants (iekšējais tirgus) un 300. pants tika atzīti par 
nepareizu juridisko pamatu. Tiesa uzskatīja, ka PDR datu pārsūtīšana uz ASV ir apstrādes 
operācijas, kas attiecas uz valsts drošības jautājumiem un uz valsts pasākumiem 
krimināltiesību jomā. Šīs darbības bija nepārprotami izslēgtas no Direktīvas 95/46/EK 
darbības jomas atbilstoši tās 3. panta 2. punktam. 

Tā rezultātā minēto regulējumu vispirms aizstāja ar 2006. gada 16. oktobra Pagaidu nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, bet pēc tam — ar turpmāku 
nolīgumu, ko ES parakstīja 2007. gada 23. jūlijā, bet ASV — 2007. gada 26. jūlijā. Kopš 
2007. gada 26. jūlija minētais nolīgums tiek piemērots provizoriski, kamēr dalībvalstis nav to 
ratificējušas.

Kad 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, tika uzsākta parastās 
likumdošanas procedūras piemērošana sarunām par starptautiskiem nolīgumiem, ietverot 
Eiropas Parlamenta tiesības sniegt piekrišanu. Pēc tam, kad 2010. gada 15. februārī no 
Padomes tika saņemts pieprasījums sniegt piekrišanu, Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā 
pieņēma rezolūciju, atliekot balsošanu par šo pieprasījumu sniegt piekrišanu. Savā rezolūcijā 
tas mudināja Eiropas Komisiju izstrādāt saskaņotu PDR lietošanas pieeju, pamatojoties uz 
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vienotu principu kopumu un ņemot vērā abus pārējos PDR nolīgumus ar Austrāliju un 
Kanādu, kā arī PDR datu lietošanas pieprasījumu pieaugumu no tādām valstīm kā Saūda 
Arābija, Dienvidkoreja un Jaunzēlande1. Šī pieeja, ko pieņēma gan Padome, gan Komisija, 
tika uzskatīta par pragmatisku izvēli laikā, kad aizvien vairāk valstu pieprasa PDR 
pārsūtīšanu. 

Pēc paziņojuma par vispārējo pieeju PDR datu nosūtīšanai trešām valstīm un jaunām 
Padomes apstiprinātām sarunu pilnvarām 2011. gada janvārī Komisija uzsāka jaunas sarunas 
ar ASV, Austrāliju un Kanādu. 

Padome 2011. gada 29. septembrī parakstīja jaunu nolīgumu ar Austrāliju, un 2011. gada 
27. oktobrī Eiropas Parlaments deva savu piekrišanu. Sarunas ar Kanādu joprojām turpinās. 
Attiecībā uz ASV 2011. gada maijā ar Eiropas Parlamentu un Padomi tika apspriesti sarunu 
starpposma rezultāti. Šo teksta projektu izskatīja Eiropas Parlamenta referents un ēnu 
referenti, kā arī par to atzinumu sniedza Komisijas juridiskais departaments, un tā kā 
starpposma rezultāti neatbilda Eiropas Parlamenta rezolūcijās noteiktajiem kritērijiem, 
sarunas bija jāturpina. Pēc jaunām sarunām Komisija parafēja nolīgumu un 2011. gada 
23. novembrī nosūtīja Padomei ieteikumu to parakstīt un noslēgt. Padome 2011. gada 
13. decembrī nolīgumu pieņēma, un nolīgums tika parakstīts un nosūtīts Eiropas Parlamentam 
ar lūgumu sniegt piekrišanu.

II. Novērtējums ASV un ES nolīgumam par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu 
un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā un 2010. gada 11. novembrī gandrīz vienprātīgi 
pieņēma turpmāk minētos nosacījumus piekrišanai2. 

1) Nepieciešamība apkopot un glabāt lielu PDR datu daudzumu jāapliecina ar faktiskiem 
pierādījumiem par katru no minētajiem mērķiem.
2) Jāapliecina samērīgums (t. i., ka to pašu rezultātu nevar sasniegt ar līdzekļiem, kas mazāk 
apdraud privātumu). 
3) Par mērķi skaidri un precīzi jānosaka terorisma apkarošana un cīņa pret smagiem 
starptautiskiem noziegumiem, ņemot vērā skaidras juridiskās definīcijas, kas pamatojas uz 
definīcijām Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/475/TI par terorisma 
apkarošanu un Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi.
4) Saskanība ar valsts un Eiropas līmeņa tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.
5) Datu nosūtīšanai jāizmanto vienīgi metode push.
6) PDR datus aizliegts izmantot datizracei vai profilēšanai.
7) Turpmākai saņēmējvalsts veiktai datu pārsūtīšanai trešām valstīm jāatbilst ES standartiem 
par datu aizsardzību, un to nosaka īpašā atbilstības pārbaudē. 
8) Rezultāti nekavējoties jāpaziņo attiecīgajām ES un dalībvalstu iestādēm (savstarpīgums).
9) Padomes lēmuma par nolīguma noslēgšanu juridiskajā pamatā jāietver Līguma par Eiropas 
                                               
1 Līdz šim PDR datu pieprasījumu Eiropas Komisijai ir nosūtījušas 11 valstis.
2 2010. gada 5. maija rezolūcija par sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu un 2010. gada 11. novembra rezolūcija par vispārējo 
pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanai trešām valstīm.



PR\890797LV.doc 9/13 PE480.773v01-00

LV

Savienības darbību (LESD) 16. pants.
10) Pienācīgi mehānismi neatkarīgai pārskatīšanai, tiesu iestāžu uzraudzībai un demokrātiskai 
kontrolei.

Referente, balstoties uz šiem kritērijiem, ir novērtējusi jauno ASV un ES nolīgumu par 
pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu 
Iekšzemes drošības departamentam. Referente atzīst, ka Eiropas Komisija ir ieguldījusi 
milzīgu darbu, cenšoties nodrošināt labāku nolīgumu, tomēr jāsecina, ka daudzi kritēriji nav 
izpildīti pienācīgā līmenī. Komisijas un Padomes atbalstītā pieeja bija aicinājums izveidot 
saskanīgu pieeju un vienotu principu kopumu, lai pārvaldītu starptautiskos nolīgumus par 
PDR datu pārsūtīšanu. Tomēr nolīgums ar ASV pašos pamatos atšķiras no šīs pieejas, kā arī 
no nolīguma ar Austrāliju, kas tika noslēgts 2011. gada 13. decembrī. Šis nolīgums tika atzīts 
par pietiekami saskanīgu ar Parlamenta noteiktajiem kritērijiem, turpretī nolīgums ar ASV 
novirzās no pieejas, par kuru 2010. gadā vienojās Eiropas Parlaments, Komisija un Padome. 
Turklāt, salīdzinot ar pirmo ES un ASV PDR nolīgumu, kas tika noslēgts 2004. gadā, šis 
2011. gada nolīgums daudzos jautājumos pat iezīmē pasliktināšanos. Ņemot vērā, ka Eiropas 
Parlaments vērsās Tiesā ar prasību anulēt 2004. gada nolīgumu, referente ieteiks Eiropas 
Parlamentam nesniegt piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Galveno jautājumu novērtējums

1) Vajadzība un samērīgums
Referente un ēnu referenti ir saņēmuši informāciju, kas pamato PDR izmantošanu konkrētiem 
mērķiem skaidri noteiktos apstākļos. Referente uzskata, ka Eiropas Komisija ir tikai daļēji un 
nepietiekami apliecinājusi liela datu daudzuma vākšanas un glabāšanas vajadzību un 
samērīgumu. Ar atsevišķos gadījumos balstītu pierādījumu un Eiropas Parlamenta delegāciju 
veikto vietas apmeklējumu palīdzību ir precizēti daži PDR izmantošanas mērķi. Tomēr vēl 
jāsniedz detalizēts katra noteiktā mērķa (terorisma un smagu starpvalstu noziegumu 
apkarošana) un katras apstrādes metodes (reaģēšana, reāllaiks un proaktīva rīcība) 
pamatojums, kā pieprasa Eiropas Parlaments. Turklāt Eiropas Komisija nav pietiekoši 
izpētījusi alternatīvus līdzekļus, kas mazāk apdraud privātumu, piemēram, API vai ESTA datu 
izmantošanu aizdomās turamo identificēšanai. 

2) PDR izmantošana (4. pants)
Referente uzskata, ka 4. panta punkti par mērķa ierobežojumiem neattiecas vienīgi uz 
terorisma un citu smagu starptautisku noziegumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie 
atbildības par tiem. 

Kaut arī 4. panta 1. punktā ir iekļautas sīki izstrādātas definīcijas terorismam un citiem 
smagiem starptautiskiem noziegumiem (starptautiska rakstura noziegumi, par kuriem 
paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz trim gadiem vai ilgāk), šīs definīcijas nav 
ekskluzīvas (tiek lietoti vārdi „tostarp” un „jo īpaši”). Turklāt, kā norāda 29. panta darba 
grupa, šķiet, ka starptautiska nozieguma definīcija nav obligāti saistīta ar tiesībaizsardzību 
ASV, bet aptver visus noziegumus, uz kuriem attiecas vairāk nekā viena jurisdikcija. EDAU 
piebilst, ka 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā būtu jāietver konkrēts noziegumu saraksts, jo 
paredzētais sods [trīs gadi vai ilgāk] attiecas uz dažādiem noziegumiem ES un ASV, kā arī 
dažādās ES dalībvalstīs un ASV štatos.
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Turklāt un, kā uzskata referente, iespējams, problemātiskāk ir tas, ka 4. panta 2. punkts, 
4. panta 3. punkts un 4. panta 4. punkts jāsaprot kā to mērķu, kādiem var izmantot PDR datus, 
tālāka paplašināšana.

Minētā panta 2. punktā PDR datus tiek atļauts izmantot, „ja to pieprasa tiesa”. Komisijas 
Juridiskais dienests 2011. gada maijā asi kritizēja šo punktu, norādot, ka „tādējādi būtu atļauts 
PDR datus izmantot jebkādam mērķim, ja vien „to pieprasa tiesa”. To nevar uzskatīt par 
jēgpilnu mērķa ierobežojumu.” Bažas pauda arī 29. panta darba grupa, norādot, ka 4. panta 
2. punktā paredzēts, ka, katru gadījumu izskatot atsevišķi, PDR datus var izmantot saistībā ar 
visiem noziegumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir smagi, un pat ar citām darbībām, kas vispār 
nav saistītas ar noziegumiem, ja to pieprasa tiesa. EDAU uzskata, ka PDR datu izmantošana, 
„ja to pieprasa tiesa”, būtu jāattiecina vienīgi uz 4. panta 1. punktā minētajiem gadījumiem. 

Nolīguma 4. panta 4. punktā arī paredzēta PDR datu izmantošana saistībā ar citiem 
noziegumiem, ja tie tiek atklāti, PDR datus izmantojot nolīgumā paredzētajiem mērķiem. 
29. panta darba grupa pauž bažas, ka nav skaidrs, kādus citus noziedzīgus nodarījumus varētu 
atklāt un kādai informācijai IDD var piekļūt mazāk smagu nodarījumu gadījumā, attiecībā uz 
kuriem varētu izmantot PDR datus. 

Referente uzskata, ka visproblemātiskākais ir 4. panta 3. punkts. Kaut arī no minētā punkta ir 
svītrota atsauce uz robežu drošību, punkta pašreizējais formulējums ir šāds: „IDD var 
izmantot un apstrādāt PDR datus, lai identificētu personas, kurām pēc ierašanās Amerikas 
Savienotajās Valstīs vai pirms to pamešanas piemērot sīkāku iztaujāšanu vai pārbaudi vai 
kurām var būt nepieciešama papildu pārbaude”. Šis teksts, jo īpaši, to lasot saistībā ar 3. un 
14. apsvērumu attiecībā uz robežu aizsardzību, rada jautājumu, vai robežu drošība joprojām 
tiek uzskatīta par patstāvīgu mērķi. Turklāt 29. panta darba grupa savā atzinumā piebilst — ja 
Eiropas Komisija priekšlikuma prezentācijai pievienotajās atbildēs uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem apgalvo, ka 4. panta 3. punktā aprakstītais process turklāt var paātrināt 
robežkontroli, tas vedina domāt, ka PDR datus izmanto arī salīdzināšanai ar profiliem, veicot  
robežkontroli. Ņemot vērā 2010. gada 8.-9. aprīļa ziņojumu par kopīgo pārskatīšanu, kurā tika 
paustas bažas par PDR datu plašu izmantošanu un jo īpaši PDR datu salīdzināšanu ar 
datubāzēm, kas ietver imigrācijas un muitas politikas elementus, referente nav pārliecināta, ka 
viens no PDR datu izmantošanas mērķiem jau nav arī robežu drošība.

3) Datu glabāšana (8. pants)
Kaut arī piekļuve datiem tiks pakāpeniski ierobežota, referente norāda, ka kopš 2004. gada 
nolīguma glabāšanas periodi ar katru turpmāko nolīgumu kļuva arvien ilgāki — no trīs ar pusi 
(3,5) gadu ilga glabāšanas perioda 2004. gadā līdz nenoteiktam glabāšanas laikam 2011. gadā. 

PDR datu maskēšana/anonimizēšana pēc sešiem mēnešiem tiek atzīta par uzlabojumu, jo tas 
pamatā nozīmē PDR datu piekļuves un izmantošanas ierobežojumus pēc 6 mēnešiem. Tomēr 
referentei nav skaidrs, kā tas attiecas uz datiem, kuri jau ir nosūtīti tālāk trešām valstīm. 

Saskaņā ar 2004. gada nolīgumu PDR datus iznīcināja pēc trim ar pusi (3,5) gadiem, ja tiem 
nebija piekļūts. Ja PDR datiem bija piekļūts, tos ievietoja neaktīvā datubāzē uz vēl astoņiem 
(8) gadiem, bet pēc tam iznīcināja. Eiropas Parlaments, EDAU un 29. panta darba grupa jau 
2004. gadā asi kritizēja šo datu glabāšanas periodu, uzskatot to par pārmērīgu. 2007. gada 
nolīgumā glabāšanas periods tika paildzināts, kopumā sasniedzot 15 gadus. Neraugoties uz 
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datu maskēšanu pēc sešiem mēnešiem, pašreizējais 2011. gada nolīguma projekts paredz datu 
glabāšanu uz nenoteiktu laiku, lai arī piekļuve datiem tiek pakāpeniski ierobežota. Papildus 
anonimizēšanai pēc sešiem mēnešiem datus var izgūt 10 gadu laikā saistībā ar smagiem 
starptautiskiem noziegumiem un 15 gadu laikā saistībā ar terorismu. Pēc 15 gadiem datus 
vairs nedzēsīs, bet gan anonimizēs. 29. panta darba grupa uzsver, ka datus patiešām 
anonimizēt ir sarežģīti un trūkst sīkāka skaidrojuma, kādēļ (anonimizētie) dati joprojām ir 
nepieciešami.

4) Sensitīvu datu izmantošana (6. pants)
Referentei bažas rada 6. pants par sensitīvu datu izmantošanu, jo šķiet, ka šis pants patiešām 
atļauj pilnībā un bez ierobežojumiem izmantot sensitīvus datus. Ņemot vērā to, ka visi 
attiecīgie ES tiesību akti neļauj apstrādāt konkrētas datu kategorijas (izņemot gadījumus, kad 
tas ir absolūti nepieciešams un attiecīgās valsts tiesību aktos ir paredzētas pienācīgas 
garantijas), 2004. gada nolīgumā tika aizliegts izmantot sensitīvus datus, un jebkāda sensitīvu 
datu apstrāde ir aizliegta arī ES PDR priekšlikumos un ES un Austrālijas PDR nolīgumā, 
referente uzskata par nepieņemamu to, ka ASV Iekšzemes drošības departamentam tiek 
atļauts filtrēt, maskēt un tālāk apstrādāt vai izmantot sensitīvus datus. Kaut arī sensitīvus datus 
neatgriezeniski dzēš ne vēlāk kā 30 dienu laikā, nav skaidrs, kā tas attiecas uz datiem, kas jau 
ir nosūtīti tālāk trešām valstīm.

5) PDR datu pārsūtīšanas metode (15. pants)
Eiropas Parlamenta rezolūcijā ir absolūti skaidri noteikts — PDR datus var pārsūtīt vienīgi, 
izmantojot push metodi. Jau 2007. gada nolīgumā tika noteikts termiņš, kādā gaisa 
pārvadātājiem jāpāriet uz metodi push , proti, ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim, taču šis 
pienākums nav izpildīts — tik tiešām, Komisija apstiprina, ka tai nav līdzekļu, kā panākt šā 
pienākuma izpildi (atskaitot elementāru iespēju iesniegt dalībvalsti tiesā). Referente vēlētos 
vērst jūsu uzmanību uz 2010. gada 8.–9. aprīļa ziņojumu par kopīgo pārskatīšanu, kurā tika 
paustas bažas gan par ad hoc lūgumu skaitu, gan arī par to, ka IDD izpilda šādus lūgumus, 
izmantojot metodi pull. Turklāt no pārvadātājiem iegūtie dati liecina, ka ad hoc lūgumi 
izmantot metodi pull ir ļoti bieži — līdz pat vairākiem tūkstošiem mēnesī. 

6) PDR datu tālāka nosūtīšana (17. pants)
Attiecībā uz datu koplietošanu ar citām ASV aģentūrām un to tālāku nosūtīšanu trešām 
valstīm, šķiet, ka kopš 2004. gada nolīguma nav panākts nekāds progress.  

7) Tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbība (18. pants)
Referente ir gandarīta par uzlabojumu tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības jomā 
salīdzinājumā ar 2007. gada nolīgumu. 2007. gadā tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu 
sadarbībai vēl nebija saistošs raksturs, un 2001. gada nolīguma 18. pantā noteikts, ka IDD 
informāciju „sniedz”, „cik drīz vien iespējams”. Tomēr referente norāda, ka informācijas 
koplietošana nepieciešama vienīgi tad, ja tā attiecas uz gadījumiem, kas tiek izskatīti vai 
izmeklēti saistībā ar terorismu (4. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem (4. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Uz pārējiem 4. pantā 
minētajiem mērķiem šis pienākums sadarboties neattiecas. 

8) Juridiskais pamats 
Referente uzskata, ka par nolīguma juridisko pamatu jebkurā gadījumā vispirms būtu 
jāizmanto LESD 16. pants (par datu aizsardzību). Tomēr tas nav ietverts juridiskajā pamatā —
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ir iekļauta tikai vispārīga, nesaistoša atsauce („paturot prātā”) preambulā. Kā norādīts iepriekš 
un kā savā 2011. gada 15. jūlija atzinumā norādījis Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, 
nolīguma mērķis ir nodrošināt datu pārsūtīšanas atbilstību ES datu aizsardzības standartiem. 
Šā iemesla dēļ nolīguma pamatā būtu jābūt nevis LESD 82. panta 1. punkta d) apakšpunktam 
un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktam, bet gan LESD 16. pantam. Ja mērķis būtu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbība, ES teorētiski varētu lemt pret PDR datu vākšanu. Taču šis ir 
suverēns trešās valsts lēmums. Tādējādi tas neietilpst ES politikā, jo ES nav tiesīga par to 
lemt. Ir skaidri redzams, ka nav izraudzīts pareizais juridiskais pamats.

9) ES pilsoņu tiesību aizsardzība un neatkarīga uzraudzība (13. un 14. pants)
Referente ir gandarīta par 13. pantā radīto iespēju , ka „[i]kviena persona neatkarīgi no tās 
pilsonības, izcelsmes valsts vai dzīvesvietas [..] var prasīt tiesību efektīvu aizsardzību 
administratīvā kārtā un tiesā”, taču stipri apšauba šā panta praktisko jēgu, jo ES un ASV PDR 
nolīgums ir izpildu nolīgums, t.i., ASV nevar grozīt savus tiesību aktus, jo tam būtu vajadzīga 
Kongresa iesaiste. Turklāt 21. pantā ir nepārprotami noteikts, ka ar šo nolīgumu „saskaņā ar 
ASV tiesību aktiem netiek paredzētas vai piešķirtas nekādas tiesības vai priekšrocības 
nevienai [..] personai”. EDAU savā atzinumā pauž nožēlu, 21. panta sakarā secinot, ka 
[tiesības uz tiesību aizsardzību tiesā] var nebūt līdzvērtīgas tiesībām uz tiesību efektīvu 
aizsardzību tiesā ES. 

Referente ir gandarīta par ASV Kongresa turpmāku iesaisti attiecībā uz ES un ASV PDR 
nolīguma piemērošanas uzraudzību, taču norāda, ka 14. pantā joprojām trūkst neatkarīgas 
uzraudzības, kāda tiek prasīta Tiesas judikatūrā1 un Pamattiesību hartā.

10) PDR datu saraksts
Nolīguma I pielikumā ir iekļauti 19 datu veidi, kādus nosūtīs uz ASV. Vairums no tiem ir 
identiski datu laukiem, kas paredzēti 2007. gada nolīgumā, un tie ietver arī dažādas datu veidu 
kategorijas, kas paredzētas 2004. gada nolīguma pielikumā. EDAU un 29. panta darba grupa 
jau atzinusi abus datu sarakstus par pārmērīgiem. Par problemātiskiem galvenokārt tiek atzīti 
lauki „vispārīgas piezīmes, tostarp informācija par citiem pakalpojumiem (OSI), īpašiem 
pakalpojumiem (SSI) un īpašu pakalpojumu pieprasījumu (SSR)”, jo šie lauki var atklāt datus, 
kas saistīti ar reliģisko pārliecību vai veselību.

11) Patriotisma likuma (Patriot Act)  ietekme uz PDR datiem, kurus aviosabiedrības glabā 
savās datorizētajās rezervēšanas sistēmās
ES un ASV PDR nolīgums attiecas uz PDR datu pārsūtīšanu uz Iekšzemes drošības 
departamentu. Tomēr nolīgums neparedz nekādus ierobežojumus ASV valdības iespējām, 
īstenojot Patriotisma likumu, iegūt PDR datus tieši no aviosabiedrībām, kuru datorizētās 
rezervācijas sistēmas ir bāzētas ASV vai kuras tikai darbojas ASV. Referente uzskata, ka šo 
situāciju nepieciešams noskaidrot. Eiropas Savienībai jāpanāk, ka ES datu aizsardzības 
noteikumi tiek efektīvi īstenoti un ka ASV tiesību akti nav primāri pār ES tiesību aktiem vai 
šo nolīgumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referente iesaka Eiropas Parlamentam nesniegt piekrišanu 
nolīguma noslēgšanai starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par 

                                               
1 29. panta darba grupa atsaucas uz 2010. gada 9. marta lietu C-618/07, Komisija pret Vācijas Federatīvo 
Republiku.
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Pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes 
drošības departamentam.


