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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à conclusão do Acordo entre os Estados 
Unidos da América e a União Europeia sobre a utilização e a transferência dos registos 
de identificação dos passageiros para o Departamento da Segurança Interna dos Estados 
Unidos 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Processo de aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (17433/2011),

– Tendo em conta o Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a 
utilização e a transferência dos registos de identificação dos passageiros para o 
Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos, anexo ao projeto de decisão do 
Conselho (17434/2011),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a abordagem global relativa à 
transferência dos dados do registo de identificação de passageiros (PNR) para países 
terceiros (COM(2010)0492),

– Tendo em conta as suas resoluções de 14 de fevereiro de 2007 sobre o SWIFT, sobre o 
acordo PNR e o diálogo transatlântico sobre estas questões1, de 12 de julho de 2007 sobre 
a avaliação do acordo PNR Austrália-UE2, de 5 de maio de 2010 sobre o início das 
negociações com vista à celebração de acordos sobre Registo de Identificação dos 
Passageiros (PNR) com os EUA, a Austrália e o Canadá3, e de 11 de novembro de 2010 
sobre a transferência dos dados do registo de identificação dos passageiros (PNR) para 
países terceiros4, 

– Tendo em conta os pareceres da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, de 19 
de outubro de 2010, sobre a Comunicação da Comissão referente à abordagem global à 
transferência dos dados do registo de identificação dos passageiros (PNR) para países 
terceiros5, e de 9 de dezembro de 2011, relativo à proposta de Decisão do Conselho 
relativa à conclusão do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia 
sobre a utilização e a transferência dos registos de identificação dos passageiros (PNR) 
para o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos6,

– Tendo em conta o Parecer 7/2010 do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º sobre a Proteção
dos Dados, de 12 de novembro de 2010, sobre a Comunicação da Comissão referente à 
abordagem global à transferência dos dados do registo de identificação dos passageiros 
(PNR) para países terceiros, e a carta de 6 janeiro de 2012 referente ao Acordo entre os 
Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a utilização e a transferência dos 

                                               
1 JO C 287 E, de 29.11.2007, p. 349
2 JO C 175 E, de 10.07.2008, p. 564
3 JO C 81 E, de 15.03.2011, p. 70
4 Textos Aprovados, P7-TA(2010)0397
5 OJ C 
6  Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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registos de identificação dos passageiros para o Departamento da Segurança Interna dos 
Estados Unidos,

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do n.° 6, 
segundo parágrafo, alínea a), do artigo 218.º, em articulação com o n.° 1, segundo 
parágrafo, alínea d), do artigo 82.º e com o n.° 2, alínea a), do artigo 87.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0511/2011),

– Tendo em conta o artigo 16.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e os 
artigos 7.° e 8.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 7 do artigo 90.° do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2010),

1. Não aprova a celebração do Acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo dos Estados 
Unidos da América.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes

Os dados PNR são fornecidos pelos passageiros, recolhidos pelas transportadoras aéreas e 
utilizados para os seus sistemas de emissão de bilhetes, reservas e registo (check-in). Dada a 
sua recolha para fins comerciais, os dados PNR contêm diversos tipos de informação, 
nomeadamente nomes, endereços, números de passaporte, dados de cartões de crédito e 
informações sobre outros passageiros, itinerários de viagens e agentes de viagens. 

Na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, as autoridades norte-americanas 
impuseram às companhias de aviação a obrigação de submeterem eletronicamente ao 
Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) os dados dos passageiros 
contidos no registo de identificação dos passageiros (PNR) no caso dos voos com destino aos 
EUA ou com origem ou em trânsito em território norte-americano. As companhias de aviação 
que não observassem esse requisito poderiam ter de pagar pesadas multas e, mesmo, perder os 
direitos de aterragem, sendo que os passageiros poderiam ficar sujeitos a atrasos à chegada 
aos EUA. Porém, ao transferirem os seus dados PNR, a fim de cumprirem as obrigações 
impostas pelas autoridades norte-americanas, as companhias de aviação violariam a legislação 
da UE em matéria de proteção de dados (a Diretiva 95/46/CE exige "um nível de proteção 
adequado" ou "o consentimento inequívoco" para a transferência de dados pessoais para 
países terceiros), e poderiam ver-se confrontadas com multas impostas pelas autoridades 
nacionais para a proteção dos dados. 

No intuito de obviar à escolha entre observar a legislação da UE ou as exigências dos EUA e 
de superar a incerteza jurídica, tanto para as companhias de aviação, como para os cidadãos, a 
Comissão Europeia foi exortada a negociar um acordo internacional com os Estados Unidos, 
que assegurasse a conformidade da transferência de dados PNR com as normas da UE em 
matéria de proteção de dados. A Comissão criou um quadro legal que autoriza as companhias 
de aviação a procederem à transferência de dados PNR, quadro esse composto pela Decisão 
de Adequação, de 14 de maio de 2004, e pelo Acordo entre a União Europeia e os Estados 
Unidos da América, de 28 de maio de 2004. 

Na sequência da interposição de recurso por parte do Parlamento, em 30 de maio de 2006 o 
Tribunal de Justiça anulou ambos os instrumentos, tendo, para o efeito, considerado não 
apropriadas as bases jurídicas, designadamente, o artigo 95.º (mercado interno) e o artigo 
350.º do TCE. No entender do Tribunal, a transferência de dados PNR para os EUA constitui 
uma operação de tratamento que tem por objetivo a segurança pública e as atividades do 
Estado no domínio do direito penal. Em conformidade com o n.º 2 do artigo 3.º da Diretiva 
95/46/CE, estas atividades foram explicitamente excluídas do respetivo âmbito de aplicação. 

Subsequentemente, o referido quadro foi substituído pelo Acordo provisório entre a União 
Europeia e os Estados Unidos da América, de 16 de outubro de 2006, e, posteriormente, pelo 
Acordo de Seguimento, assinado pela UE em 23 de julho de 2007 e pelos EUA em 26 de 
julho de 2007. O Acordo é aplicado a título provisório desde 26 de julho de 2007, na 
pendência de ratificação pelos Estados-Membros.

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, o processo 
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legislativo ordinário passou a aplicar-se à negociação de acordos internacionais, que inclui o 
direito de aprovação do Parlamento Europeu. Depois de, em 15 de fevereiro de 2010, ter 
recebido do Conselho o pedido de aprovação, em 5 de maio de 2010 o Parlamento Europeu 
aprovou uma resolução, que adiava a votação da aprovação solicitada. Na sua resolução, 
exortava a Comissão a apresentar uma abordagem coerente da utilização dos PNR, assente 
num conjunto único de princípios - tendo em conta os outros dois Acordos PNR com a 
Austrália e o Canadá e o aumento do número de pedidos de utilização de dados PNR 
apresentados por países como a Arábia Saudita, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia.1 Esta 
abordagem, que foi bem acolhida tanto pelo Conselho como pela Comissão, parecia ser a 
opção pragmática, numa altura em que cada vez mais países solicitam a transferência de 
dados PNR. 

Com uma Comunicação sobre a abordagem global das transferências de dados PNR para 
países terceiros e novos mandatos de negociação aprovados pelo Conselho, a Comissão deu 
início a novas negociações com os EUA, a Austrália e o Canadá, em janeiro de 2011.  

Em 29 de setembro de 2011, o Conselho assinou um novo Acordo com a Austrália e, em 27
de outubro de 2011, o Parlamento Europeu deu ao mesmo a sua aprovação. As negociações 
com o Canadá continuam pendentes. No respeitante aos EUA, em maio de 2011 um resultado 
negocial provisório foi discutido com o Parlamento Europeu e o Conselho. Este projeto de 
texto foi visto pelo relator do Parlamento Europeu e pelos relatores-sombra, bem como objeto 
de parecer do serviço jurídico da Comissão, e, dado que o resultado provisório não cumpria os 
critérios do Parlamento Europeu, foi necessário prosseguir as negociações. Após novas 
negociações, a Comissão rubricou o Acordo e, em 23 de novembro de 2011, transmitiu ao 
Conselho uma recomendação no sentido de que esta instituição assinasse e concluísse o 
Acordo. O Conselho aprovou o Acordo em 13 de dezembro de 2011, tendo o mesmo sido 
assinado e transmitido ao Parlamento Europeu, acompanhado de um pedido de aprovação.

II. Avaliação do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a 
utilização e a transferência dos registos de identificação dos passageiros (PNR) para o 
Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos

Em 5 de maio de 2010 e 11 de novembro de 2010, o Parlamento Europeu aprovou quase por 
unanimidade as suas condições para efeitos de aprovação2: 

1) A necessidade de recolha e conservação maciças de dados PNR deve ser demonstrada, 
mediante apresentação de provas factuais para cada uma das finalidades indicadas.
2) A proporcionalidade (isto é, a impossibilidade de alcançar o mesmo objetivo por meios 
menos intrusivos) tem de ser demonstrada. 
3) A finalidade deve ser clara e rigorosamente limitada ao combate ao terrorismo e à luta 
contra os crimes transnacionais graves, com base em definições jurídicas claras que tenham 

                                               
1 Até à data, foram em número de 11 os países que apresentaram à Comissão Europeia um pedido de 
transferência de dados PNR. 
2 Resolução de 5 de maio de 2010 sobre o início das negociações com vista à celebração de acordos sobre 
Registo de Identificação dos Passageiros (PNR) com os EUA, a Austrália e o Canadá, e Resolução de 11 de 
novembro de 2010 sobre a abordagem global relativa à transferência de dados do registo de identificação dos 
passageiros (PNR) para países terceiros 
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em conta as definições estabelecidas na Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho, de 13 de 
junho de 2002, sobre a luta contra o terrorismo, e na Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu.
4) Observância da legislação em matéria de proteção de dados em vigor a nível nacional e 
europeu.
5) O método de transferência deve ser exclusivamente o método de exportação ("push").
6) Em circunstância alguma poderão os dados PNR ser utilizados para a prospeção de dados 
ou a determinação de perfis.
7) A transferência ulterior dos dados por parte do país beneficiário para países terceiros 
deverá estar em conformidade com as normas da UE em matéria de proteção de dados, a 
estabelecer por uma verificação de adequação específica.  
8) Os resultados deverão ser imediatamente partilhados com as autoridades competentes da 
UE e dos Estados-Membros (reciprocidade).
9) A base jurídica da decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo deve incluir o artigo 
16.º do TFUE.
10) Mecanismos apropriados de revisão independente, supervisão judicial e controlo 
democrático.

À luz destes critérios, o relator procedeu à avaliação do novo Acordo entre os Estados Unidos 
da América e a União Europeia sobre a utilização e a transferência dos registos de 
identificação dos passageiros para o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos. 
Embora o relator reconheça os enormes esforços desenvolvidos pela Comissão Europeia no 
sentido da obtenção de um Acordo de melhor qualidade, é obrigado a concluir que muitos dos 
critérios não foram satisfatoriamente cumpridos. O apelo a uma abordagem coerente e a um 
conjunto único de princípios reguladores dos acordos internacionais em matéria de 
transferência de dados PNR foi uma abordagem apoiada pela Comissão e pelo Conselho. Não 
obstante, o Acordo com os EUA difere fundamentalmente desta abordagem, bem como do 
Acordo com a Austrália, concluído em 13 de dezembro de 2011. Este Acordo foi considerado 
suficientemente coerente com os critérios definidos pelo Parlamento, ao passo que o Acordo 
com os EUA se desvia da abordagem acordada, em 2010, pelo Parlamento Europeu, pela 
Comissão e pelo Conselho. Além disso, em comparação com o primeiro Acordo PRN UE-
EUA de 2004, este Acordo de 2011 representa, mesmo, uma deterioração em muitos aspetos. 
Atento o facto de o Parlamento Europeu ter recorrido ao Tribunal de Justiça visando a 
anulação do Acordo de 2004, o relator recomenda ao Parlamento Europeu que não dê a sua 
aprovação à conclusão do Acordo.

Avaliação das questões fundamentais:

1) Necessidade e proporcionalidade
O relator e os relatores-sombra foram informados das razões justificativas da utilização de 
dados PRN para finalidades específicas em circunstâncias bem definidas. É entender do 
relator que a Comissão Europeia apenas insuficiente e parcialmente demonstrou a necessidade 
e proporcionalidade da recolha e armazenamento maciços de dados. Provas circunstanciais e 
visitas aos locais efetuadas por delegações do Parlamento Europeu permitiram clarificar a 
utilização dos PNR para determinadas finalidades. Todavia, ainda não foi apresentada, tal 
como solicitada pelo Parlamento Europeu, uma justificação pormenorizada para cada uma das 
finalidades declaradas (combater o terrorismo e a criminalidade transnacional grave) e para 
cada um dos métodos de tratamento (reativo, em tempo real e proativo). Além disso, a 
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Comissão não explorou suficientemente medidas alternativas e menos intrusivas, como, por 
exemplo, a utilização de dados dos sistemas API ou ESTA para efeitos de identificação de 
suspeitos. 

2) Utilização dos PNR (Artigo 4.º)
É entender do relator que as disposições do artigo 4.º sobre a limitação da finalidade não se 
restringem à prevenção, deteção, investigação e repressão do terrorismo e crimes que sejam, 
por natureza, transnacionais. 

Embora o n.º 1 do artigo 4.º apresente definições pormenorizadas de terrorismo e crimes 
graves que, por natureza, sejam transnacionais (crimes que sejam puníveis com uma pena de 
prisão de três anos ou mais e que, por natureza, sejam transnacionais), estas definições não 
são exclusivas (utilização dos termos "incluindo" e "designadamente"). Além disso, como 
assinalado pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, a definição de crime transnacional não 
parece estar necessariamente relacionada com a aplicação da lei nos EUA, cobrindo, sim, 
todos os crimes em que esteja envolvida mais do que uma jurisdição. A AEPD acrescenta que 
a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º deve conter uma lista específica de crimes, porquanto a pena 
mínima [de três anos ou mais] inclui crimes diferentes na UE e nos EUA e nos diferentes 
Estados-Membros da UE e Estados dos EUA.

Ademais, e eventualmente mais problemático do ponto de vista do relator, os n.ºs 2, 3 e 4 do 
artigo 4.º devem ser interpretados com uma nova expansão das finalidades com que os dados 
PNR podem ser utilizados.

O n.º 2 prevê que os PNR podem ser utilizados ‘se tal for ordenado por um tribunal’. Em  
maio de 2011, o Serviço Jurídico da Comissão teceu severas críticas a esta disposição ao 
declarar que tal permitiria aos EUA utilizar os PNR para todas as finalidades, desde que 
“ordenado por um tribunal”. Tal não pode ser considerado como uma significativa limitação 
da finalidade. O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º manifestou preocupação, afirmando que o 
n.º 2 do artigo 4.º prevê que os PNR podem ser utilizados e tratados, numa base casuística, 
para todos os crimes, independentemente da sua gravidade e, mesmo, para outras 
finalidades, de modo algum relacionadas com os crimes, se tal for ordenado por um tribunal. 
A AEPD entende que a utilização dos dados PNR quando tal seja 'ordenado por um tribunal' 
se deve limitar aos casos referidos no n.º 1 do artigo 4.º. 

Do mesmo modo, o n.º 4 do artigo 4.º prevê que os dados PNR podem ser utilizados para 
outros crimes que sejam detetados durante a utilização e o tratamento dos PNR para efeitos do 
Acordo. O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º manifesta a sua apreensão, porquanto não é 
claro que outras infrações poderiam ser descobertas e quais as informações sobre infrações 
menores a que o DHS tem acesso suscetíveis de ser analisadas à luz dos dados PNR. 

O n.º 3 do artigo 4.º é, no entender do relator, extremamente problemático. Embora a 
referência à segurança das fronteiras tenha sido suprimida desta disposição, continua a poder 
ler-se que "Os PNR podem ser utilizados e tratados pelo DHS para identificar as pessoas que 
serão submetidas a um interrogatório ou exame mais aprofundado aquando da sua chegada 
ou partida dos Estados Unidos, ou que devam ser sujeitas a um exame suplementar". Este 
texto, nomeadamente quando lido em articulação com os considerandos 3 e 14, relativamente 
à proteção das fronteiras, levanta a questão de saber se a segurança das fronteiras continua a 
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ser considerada uma finalidade por direito próprio. Ademais, o Grupo de Trabalho do Artigo 
29.º menciona, no seu parecer que, se a Comissão Europeia afirma, nas FAQ que 
acompanham a apresentação do projeto, que o processo descrito no nº.3 do artigo 4.º pode 
também acelerar os controlos fronteiriços, tal aponta para que os dados PNR sejam também 
utilizados para a obtenção de perfis enquanto parte dos controlos fronteiriços. Tendo em 
conta o Relatório de Revisão Conjunta de 8-9 de abril de 2010, em que são manifestadas 
preocupações relativamente à ampla utilização de dados PNR e, nomeadamente, do 
estabelecimento de correspondência entre dados PNR e bases de dados que contêm elementos 
próprios da política aduaneira e de imigração, o relator não está convencido de que a 
utilização de dados PNR tenha deixado de ter por finalidade a segurança das fronteiras.

3) Conservação dos dados (artigo 8º)
Embora o acesso aos dados venha a ser gradualmente restringido, o relator observa que, desde 
o Acordo de 2004, cada acordo subsequente dilatou os períodos de conservação dos dados, 
designadamente, de três anos e meio (3,5), em 2004, para um período de conservação 
indefinido, em 2011. 

Considera-se uma melhoria o facto de os dados PNR serem ocultados e tornados anónimos 
decorridos seis meses, porquanto tal significa fundamentalmente a introdução de limitações 
em termos de acessibilidade e utilização dos dados PNR após 6 meses. Não obstante, não é 
claro para o relator de que modo tal está relacionado com os dados já ulteriormente 
transferidos para países terceiros. 

O Acordo de 2004 previa que os dados PNR a que não se tivesse acedido seriam destruídos 
decorridos três anos e meio (3,5). Em caso de acesso, os dados PNR eram transferidos para 
uma base de dados passiva, onde seriam mantidos por um novo período de oito (8) anos, após 
o que seriam destruídos. Já em 2004 este período de conservação foi alvo de severas críticas 
por parte do Parlamento Europeu, da AEPD e do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, por se 
considerar desproporcionado. O Acordo 2007 de alargou para um total de 15 anos o período 
de conservação. O atual Projeto de Acordo de 2011, embora prevendo que os dados sejam 
ocultados após seis meses, prevê que os dados PNR sejam conservados por um período 
indefinido, embora o acesso aos dados seja gradualmente restringido. Para além da conversão 
em dados anónimos, os dados podem ser extraídos durante um período de 10 anos, em casos 
de crimes transnacionais graves, e de 15 anos, em casos de terrorismo. Decorridos 15 anos, os 
dados já não são suprimidos, mas tornados anónimos. O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º 
salienta a dificuldade em anonimizar verdadeiramente os dados, bem como a ausência de 
uma melhor explicação das razões por que continua a ser necessário dispor de dados 
(anonimizados).

4) Utilização de dados sensíveis (artigo 6º)
O artigo 6.º, relativo à utilização de dados sensíveis, suscita particular apreensão ao relator, 
porquanto tudo indica que permite, de facto, que os dados sensíveis sejam utilizados sem 
qualquer restrição. Tendo em conta que a legislação relevante da UE não prevê o tratamento 
de categorias especiais de dados (exceto quando seja estritamente necessário e a legislação 
nacional preveja salvaguardas apropriadas), que o Acordo de 2004 proibiu a utilização de 
dados sensíveis e a proposta da UE relativa aos PNR, bem como Acordo PNR UE-Austrália, 
também proíbem o tratamento de dados sensíveis, entende o relator não ser possível aceitar 
que o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos possa filtrar, ocultar e 



PE480.773v01-00 12/13 PR\890797PT.doc

PT

continuar a tratar ou utilizar dados sensíveis. Ainda que os dados sensíveis sejam 
definitivamente suprimidos o mais tardar no prazo de 30 dias, não é clara a relação com os 
dados transferidos ulteriormente para países terceiros.

5) Método de transmissão de dados PNR (Artigo 15.º)
A resolução do Parlamento Europeu é absolutamente clara: a transferência de dados PNR 
apenas pode ter lugar utilizando o método de exportação ("push"). O Acordo de 2007 já 
impunha às companhias de aviação um prazo para a transição para o método de exportação 
(“push”), nomeadamente, o mais tardar em 1 de janeiro de 2008, mas não foi dada aplicação a 
esta obrigação; com efeito, a Comissão confirma que não dispõe dos meios para a fazer 
cumprir (a não ser recorrer à opção de mover uma ação contra um Estado-Membro). O relator 
gostaria de chamar a atenção para o Relatório de Revisão Conjunta de 8-9 de abril de 2010, 
no qual são manifestadas preocupações, não só relativamente à quantidade de pedidos ad 
hoc, mas também ao facto de o DHS executar esse pedido recorrendo à transferência de 
dados por extração (“pull”). Além do mais, os dados obtidos das companhias de aviação 
revelam uma frequência muito elevada de pedidos ad hoc de transferência por extração 
(“pull”), que podem atingir milhares por mês.

6) Transferência ulterior de dados PNR (Artigo 17.º)
No tocante à partilha de dados com outras agências norte-americanas e à transferência ulterior 
para países terceiros, não parece ter havido progressos desde o Acordo de 2004.  

7) Cooperação no domínio policial, de aplicação da lei e judiciária (Artigo 18.º)
O relator congratula-se com a melhoria, relativamente ao Acordo de 2007, em matéria de 
aplicação da lei e cooperação judicial. Em 2007, a aplicação da lei e a cooperação judiciária 
ainda não tinham natureza vinculativa, sendo que o artigo 18.º do Acordo de 2001 assegura 
que o DHS "prestará" informações "logo que possível". O relator assinala, porém, que a 
partilha de informações apenas é necessária quando se trate de casos em exame ou 
investigação em matéria de terrorismo (artigo 4(1)(a)) ou de crimes graves que sejam, por 
natureza, transnacionais (artigo 4(1)(b)). As demais finalidades mencionadas no artigo 4.º não 
são abrangidas pela obrigação de cooperar.  

8) Base jurídica 
É entender do relator que a base jurídica apropriada para o Acordo deve, em qualquer caso, 
ser o artigo 16.º do TFUE (proteção de dados). No entanto, esse artigo não está incluído na 
base jurídica, sendo que apenas uma referência geral e não vinculativa (“cientes da”) é 
incluída no Preâmbulo.  Como acima referido – e como declarado pela Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados no seu parecer de 15 de julho de 2011, o Acordo tem por finalidade 
assegurar que a transferência de dados seja conforme às normas da UE em matéria de 
proteção de dados. Assim sendo, a base jurídica do Acordo deve ser o artigo 16.º do TFUE e 
não o artigo 82.º, n.º 1, alínea d), e o artigo 87.º, n.º 2, alínea a). Se o Acordo tivesse por 
finalidade a cooperação policial e judiciária, a UE poderia, em teoria, decidir contra a recolha 
de dados PNR. Mas esta é uma decisão soberana de um país terceiro. Por conseguinte, não 
sendo uma política da EU,  a esta não cabe decidir. A base jurídica escolhida não é 
manifestamente apropriada.

9) Vias de recurso para os cidadãos da UE e supervisão independente (Artigos 13.º e 14.º)
O relator acolhe favoravelmente a possibilidade criada pelo artigo 13.º, designadamente o fato 
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de que "qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade, do seu país de origem ou 
do seu local de residência (…) pode interpor recurso administrativo e judicial (…)”, mas 
interroga-se profundamente sobre o significado prático do referido artigo, porquanto o Acordo 
PRN UE-EUA é um Acordo executivo, isto é, os EUA não podem alterar a sua própria 
legislação, uma vez que tal requereria o envolvimento do Congresso. Ademais, o artigo 21.º 
refere explicitamente que o Acordo "não cria nem confere, ao abrigo da legislação dos 
Estados Unidos, qualquer direito ou benefício a favor de pessoas ou entidades, privadas ou 
públicas".  A AEPD deplora este facto no seu parecer, concluindo do artigo 21.º que "[o 
direito a recurso judicial] pode não ser equivalente ao direito a recurso judicial efetivo na 
UE".

O relator regozija-se com o futuro envolvimento do Congresso dos EUA no controlo da 
aplicação do Acordo PRN UE-EUA, mas assinala que o artigo 14.º denota ainda 
insuficiências em matéria de supervisão independente, requerida pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu1 e pela Carta dos Direitos Fundamentais.

10) Lista de dados PNR
O Anexo I do Acordo contém 19 tipos de dados que serão transmitidos aos EUA. Os dados 
são, na sua maioria, idênticos aos campos de dados constantes do Acordo de 2007 e 
compreendem igualmente as diferentes categorias dos tipos de dados constantes do Anexo do 
Acordo de 2004. Ambas as listas são já consideradas desproporcionadas pela AEPD e pelo 
Grupo de Trabalho do Artigo 29.º. São sobretudo os campos ‘Observações gerais, incluindo 
informações OSI, SSI e SSR’ que são considerados problemáticos, porquanto estas categorias 
podem revelar dados relacionados com as convicções religiosas ou com a saúde.

11) Impacto do “Patriot Act” nos dados PNR detidos pelas companhias de aviação nos seus 
Sistemas Informatizados de Reserva 
Acordo PNR UE-EUA aplica-se às transferências de dados PNR para o Departamento da 
Segurança Interna. O Acordo não estabelece, porém, limites à capacidade de o Governo dos 
EUA obter dados PNR diretamente das companhias de aviação que dispõem de Sistemas 
Informatizados de Reserva sedeadas nos EUA ou das que apenas exercem a sua atividade nos 
EUA, no contexto da aplicação do “Patriot Act”. Considera o relator que cumpre clarificar 
esta situação. A União Europeia deve assegurar que a regulamentação da UE em matéria de 
proteção de dados seja efetivamente aplicada e que a legislação dos EUA não prevaleça sobre 
a legislação da UE ou sobre este Acordo. 

Atentos todos estes aspetos, o relator recomenda ao Parlamento Europeu que não dê a sua 
aprovação à conclusão do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia 
sobre a utilização e a transferência dos registos de identificação dos passageiros para o 
Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos.

                                               
1 O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º remete para o Processo C-618/07, Comissão contra República Federal da 
Alemanha, de 9 de março de 2010.


