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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date 
din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al 
Statelor Unite 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (17433/2011),

– având în vedere Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind 
utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul 
pentru Securitate Internă al Statelor Unite, anexat la proiectul de decizie a Consiliului 
(17434/2011),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind o abordare globală a transferului de date 
din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe (COM(2010)0492),

– având în vedere Rezoluțiile sale din 14 februarie 2007 privind SWIFT, Acordul PNR și 
dialogul transatlantic pe aceste teme1, din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind 
registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite al Americii2, din 5 mai 2010 
referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada3 și din 11 noiembrie 
2010 referitoare la abordarea globală privind transferul de date din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) către țările terțe4, 

– având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 19 octombrie 
2010 cu privire la Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la 
transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe5 și din 9 
decembrie 2011 referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și 
transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru 
Securitate Internă al Statelor Unite6,

– având în vedere avizul 7/2010 din 12 noiembrie 2010 cu privire la Comunicarea 
Comisiei Europene privind o abordare globală referitoare la transferul de date din 
registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe, adoptat de Grupul de lucru 
„Articolul 29” privind protecția datelor și scrisoarea din 6 ianuarie 2012 referitoare la 
Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și 
transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru 

                                               
1 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 349.
2 JO C 175 E, 10.7.2008, p. 564.
3 JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0397.
5 JO C 357, 30.12.2010, p.7.
6  Încă nepublicat în Jurnalul Oficial.
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Securitate Internă al Statelor Unite,
– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), coroborat cu articolul 82 alineatul (1) al 
doilea paragraf litera (d) și cu articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (C7-0511/2011),

– având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2010),

1. nu aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Statelor 
Unite ale Americii.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Datele din PNR sunt furnizate de pasageri, colectate de transportatorii aerieni și utilizate în 
cadrul sistemelor lor de emitere a biletelor, rezervare și înregistrare înainte de îmbarcare. Dată 
fiind colectarea lor în scopuri comerciale, datele PNR conțin mai multe tipuri de informații, 
începând cu numele, adresele, numerele pașapoartelor și informațiile referitoare la cărțile de 
credit și terminând cu informațiile privind alți pasageri, rutele de călătorie și agențiile de 
voiaj. 

După atentatele de la 11 septembrie 2001, autoritățile americane au impus companiilor 
aeriene obligația de a transmite Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite 
(DHS), pe cale electronică, datele privind pasagerii conținute în registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) pentru zborurile spre, din sau cele care tranzitează Statele Unite.  
Companiile aeriene care nu respectă aceste obligații ar putea primi amenzi grele, putând chiar 
pierde drepturile de aterizare, iar pasagerii ar putea întâmpina întârzieri la sosirea în SUA. Cu 
toate acestea, prin transferarea datelor PNR pe care le dețin, pentru a respecta obligațiile 
impuse de autoritățile SUA, companiile aeriene ar încălca legislația UE privind protecția 
datelor (Directiva 95/46/CE prevede „un nivel corespunzător de protecție” sau „aprobare 
clară” a transferului de date cu caracter personal către țări terțe) și ar putea primi amenzi grele 
din partea autorităților naționale de protecție a datelor. 

Pentru a evita necesitatea de a alege între legislația UE și cerințele SUA și pentru a depăși 
lipsa de securitate juridică atât în cazul companiilor aeriene, cât și al publicului, Comisia 
Europeană a fost invitată să negocieze un acord internațional cu Statele Unite pentru a asigura 
conformitatea transferurilor de date PNR cu normele UE de protecție a datelor. Comisia 
Europeană a instituit un cadru juridic european, care permite companiilor aeriene să transfere 
datele PNR ale pasagerilor, compus din Decizia privind nivelul adecvat de protecție din 14 
mai 2004 și un Acord internațional încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite ale 
Americii la 28 mai 2004. 

În urma unei contestații a Parlamentului European, la 30 mai 2006, Curtea de Justiție a anulat 
ambele instrumente, considerând că nici articolul 95 (piața internă), nici articolul 300 TCE nu 
erau temeiurile juridice corecte. În opinia Curții, transferul datelor PNR către SUA constituiau 
operații de prelucrare care țin de securitatea publică și de activitățile statului în domeniul 
dreptului penal. Aceste activități au fost excluse în mod explicit din sfera de aplicare a 
Directivei 95/46/CE, potrivit articolului 3 alineatul (2) din aceasta. 

Apoi cadrul a fost înlocuit, inițial, de acordul provizoriu dintre Uniunea Europeană și Statele 
Unite ale Americii la 16 octombrie 2006, iar mai târziu, de acordul ulterior, semnat de UE la 
23 iulie 2007 și de SUA la 26 iulie 2007. Acordul s-a aplicat, în mod provizoriu, de la 26 iulie 
2007, în așteptarea ratificării de către statele membre.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, a început să fie 
aplicată procedura legislativă ordinară în privința negocierii acordurilor internaționale 
incluzând dreptul de aprobare al Parlamentului European. După ce, la 15 februarie 2010, a 
primit din partea Consiliului cererea de aprobare, Parlamentul European a adoptat, la 5 mai 
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2010, o rezoluție referitoare la amânarea votului privind această cerere de aprobare. În această 
rezoluție, Parlamentul îndemna Comisia Europeană să prezinte o abordare coerentă cu privire 
la utilizarea PNR, bazată pe un set unic de principii, ținând seama de celelalte două acorduri 
PNR cu Australia și Canada și de cererile din ce în ce mai numeroase de utilizare a datelor din 
PNR provenite din țări ca Arabia Saudită, Coreea de Sud și Noua Zeelandă1. Această 
abordare, adoptată atât de Consiliu, cât și de Comisie, părea a constitui o opțiune pragmatică, 
în condițiile în care din ce în ce mai multe țări solicită transferarea de date din PNR. 

Pe baza unei comunicări privind abordarea globală a transferurilor de date PNR către țările 
terțe și a unor noi mandate de negociere aprobate de Consiliu, în ianuarie 2011, Comisia a 
inițiat noi negocieri cu SUA, Australia și Canada.  

La 29 septembrie 2011, Consiliul a încheiat un nou acord cu Australia, iar Parlamentul 
European l-a aprobat la 27 octombrie 2011. Negocierile cu Canada sunt încă în curs. În ce 
privește Statele Unite, un rezultat provizoriu al negocierilor a făcut, în mai 2011, obiectul 
unor discuții cu Parlamentul European și cu Consiliul.  Acest proiect de document a fost 
consultat de raportor și de raportorii alternativi ai Parlamentului European, ca și avizul 
serviciului juridic al Comisiei și, având în vedere faptul că rezultatul provizoriu nu îndeplinea 
criteriile stabilite în rezoluțiile Parlamentului, negocierile au trebuit să fie reluate. În urma 
altor negocieri, Comisia a parafat acordul și, la 23 noiembrie 2011, a transmis Consiliului o 
recomandare în sensul semnării și încheierii acordului. La 13 decembrie 2011, Consiliul a 
adoptat acordul, acesta fiind semnat și transmis Parlamentului European însoțit de o cerere de 
aprobare.

II. Evaluare a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind 
utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către 
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

La 5 mai 2010 și 11 noiembrie 2010, Parlamentul European a aprobat aproape în unanimitate 
condițiile sale pentru aprobarea acestuia2:

1) Necesitatea de a colecta și stoca datele PNR trebuie să fie demonstrată cu probe faptice, 
pentru fiecare din scopurile menționate.
2) Proporționalitatea trebuie dovedită (cu alte cuvinte, dovada faptului că același obiectiv nu 
poate fi atins cu mijloace mai puțin invazive) . 
3) Scopul trebuie să fie limitat în mod strict și clar la combaterea terorismului și a formelor 
grave de infracționalitate transnațională, în temeiul unor definiții juridice lipsite de echivoc, 
formulate pornind de la definițiile din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind combaterea terorismului și Decizia-cadru 2002/585/JAI a Consiliului din 13 
iunie 2002 privind mandatul european de arestare.
4) Trebuie respectată legislația privind protecția datelor la nivel național și european.
5) Transferul trebuie efectuat numai prin metoda „push”.
                                               
1 Până în prezent, 11 țări au prezentat Comisiei Europene cereri privind datele din PNR. 
2 Rezoluția din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada și rezoluția din 11 noiembrie 2010 
referitoare la abordarea globală privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țările 
terțe
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6) Datele PNR să nu servească, în niciun caz, la operații de explorare a datelor sau de stabilire 
de profiluri.
7) Transferul ulterior de date de către țara destinatară către țări terțe trebuie să se efectueze cu 
respectarea normelor UE în materie de protecție a datelor, situație de stabilit pe baza unei 
constatări specifice a concordanței.  
8) Rezultatele trebuie imediat comunicate autorităților competente ale UE și ale statelor 
membre (reciprocitate).
9) Temeiul juridic al deciziei Consiliului de încheiere a acordului trebuie să includă articolul 
16 din TFUE.
10) Trebuie prevăzute mecanisme adecvate de reexaminare independentă, supraveghere 
judiciară și control democratic.

Raportoarea a evaluat noul acord dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană 
privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către 
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Aceasta admite faptul că Comisia 
Europeană a depus eforturi imense în scopul ajungerii la un acord mai bun, însă trebuie să 
conchidă că multe criterii nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Comisia și Consiliul au 
solicitat ca acordurile internaționale privind transferul de date din PNR să fie reglementate 
printr-o abordare coerentă și pe baza unui set unic de principii. Cu toate acestea, acordul cu 
SUA se diferențiază în mod fundamental de această abordare, precum și de acordul cu 
Australia, încheiat la 13 decembrie 2011. Acesta din urmă a fost considerat suficient de 
conform cu criteriile stabilite de Parlament, în timp ce acordul cu SUA se îndepărtează de 
abordarea convenită în 2010 de Parlamentul European, Comisie și Consiliu. În plus, în 
comparație cu primul acord PNR UE-SUA din 2004, acordul din 2011 reprezintă chiar, în 
multe privințe, un pas înapoi. Având în vedere că Parlamentul European a solicitat Curții de 
Justiție să anuleze acordul din 2004, raportoarea va recomanda acestuia să nu aprobe 
încheierea acordului.

Evaluarea principalelor chestiuni:

1) privind necesitatea și proporționalitatea
Raportoarea și raportorii alternativi au primit informații vizând să justifice utilizarea PNR în 
scopuri specifice, în circumstanțe bine definite. Raportoarea consideră că Comisia Europeană 
nu a demonstrat decât parțial și în mod insuficient necesitatea și proporționalitatea colectării și 
stocării în masă a datelor. Unele probe episodice și vizite la fața locului efectuate de delegații 
ale Parlamentului European au clarificat utilizarea PNR în anumite scopuri. Cu toate acestea, 
justificarea amănunțită a fiecăruia dintre scopurile propuse (combaterea terorismului și lupta 
împotriva infracțiunilor grave cu caracter transnațional) și a fiecăreia dintre metodele de 
prelucrare (reactivă, în timp real și proactivă), în conformitate cu solicitarea Parlamentului 
European, continuă să lipsească. Pe lângă aceasta, Comisia Europeană nu a explorat în mod 
suficient unele măsuri alternative, mai puțin invazive, cum ar fi, de exemplu, utilizarea datelor 
IPP sau ESTA la identificarea suspecților. 

2) privind utilizarea PNR (articolul 4)
Raportoarea consideră că alineatele articolului 4 privind limitarea scopului nu se limitează la 
prevenirea, depistarea, anchetarea și urmărirea penală a terorismului și a infracțiunilor grave 
cu caracter transnațional.   
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Deși articolul 4 alineatul (1) stabilește definiții amănunțite ale infracțiunilor de terorism și ale 
infracțiunilor grave cu caracter transnațional (infracțiuni care pot fi sancționate cu pedepse cu 
închisoarea pentru trei ani sau mai mult și care au caracter transnațional), aceste definiții nu 
sunt exclusive (utilizarea termenilor „inclusiv” și „în special”). Pe lângă aceasta, așa cum 
relevă Grupul de lucru „Articolul 29”, „definiția infracțiunilor cu caracter transnațional nu 
pare a fi în mod necesar legată de aplicarea legii în SUA, însă cuprinde toate infracțiunile 
care implică mai mult de o jurisdicție”. AEPD arată că articolul 4 alineatul (1) litera (b) „ar 
trebui să cuprindă o listă specifică de infracțiuni având în vedere faptul că pragul de trei ani 
sau mai mult include infracțiuni diferite în UE și SUA, precum și în diferitele state membre 
ale UE și în diferitele state americane.

În plus și, posibil, mai problematic din punctul de vedere al raportoarei, articolul 4 alineatele 
(2), (3) și (4) trebuie interpretat ca o nouă extindere a scopurilor în care datele din PNR pot fi
folosite.

Alineatul (2) permite utilizarea PNR „în cazul în care o instanță o impune”. Serviciul juridic 
al Comisiei a criticat sever acest alineat în mai 2011, arătând că „acest lucru ar permite 
utilizarea PNR în orice scop, cu condiția ca aceasta să fie „impusă de o instanță”. Aceasta 
nu poate fi considerată o limitare importantă a scopului”. Grupul de lucru „Articolul 29” și-a 
exprimat, de asemenea, preocuparea, arătând că „articolul 4 alineatul (2) prevede că, PNR 
poate fi utilizat, de la caz la caz, pentru toate infracțiunile indiferent dacă acestea sunt grave 
și chiar și pentru alte acțiuni care n-au nicio legătură cu infracțiunea, dacă o instanță o 
impune”. AEPD consideră că „utilizarea datelor din PNR atunci când „o instanță o impune” 
ar trebui să fie limitată la cazurile prevăzute la articolul 4 alineatul (1)”. 

În același sens, articolul 4 alineatul (4) prevede utilizarea datelor din PNR pentru alte 
infracțiuni în cazul în care acestea sunt depistate în cursul utilizării PNR în scopurile 
prevăzute în acord. Grupul de lucru „Articolul 29” și-a exprimat îngrijorarea datorită faptului 
că „nu este clar ce alte infracțiuni ar putea fi depistate și la ce informații are acces DHS în 
privința infracțiunilor minore în cadrul cărora datele din PNR ar putea fi utilizate”.

În opinia raportoarei, articolul 4 alineatul (3) este cel mai problematic. După eliminarea din 
acest alineat a referirii la securitatea frontierelor, în prezent formularea acestuia este 
următoarea: „datele din PNR pot fi utilizate și prelucrate de către DHS în vederea 
identificării persoanelor care ar putea fi supuse unui interogatoriu sau unei examinări mai 
riguroase la sosirea în sau la plecarea din SUA sau care ar putea necesita  o  examinare 
suplimentară”. Acest text, în special în cazul în care este coroborat cu considerentele 3 și 14 
privind protecția frontierelor, ridică întrebarea dacă securitatea frontierelor constituie, încă, un 
scop în sine. În plus, Grupul de lucru „Articolul 29” relevă în avizul său că „în cazul în care 
Comisia Europeană afirmă în documentul „întrebări frecvente” (FAQ) care însoțește 
prezentarea proiectului că procesul descris la articolul 4 alineatul (3) poate, de asemenea, 
accelera controalele la frontieră, acest lucru arată că datele din PNR sunt utilizate și pentru 
compararea  profilurilor în cadrul controlului la frontieră”. Ținând seama de raportul de 
examinare comun din 8-9 aprilie 2010, în care au fost exprimate „preocupări legate de 
utilizarea extinsă a datelor din PNR și, în special, de compararea datelor din PNR cu cele din 
bazele de date care cuprind elemente legate de politica vamală sau de imigrație”, raportoarea 
nu este convinsă că securitatea frontierelor nu mai constituie un scop pentru utilizarea PNR.



PR\890797RO.doc 11/13 PE480.773v01-00

RO

3) păstrarea datelor (articolul 8)
Raportoarea observă că, deși accesul la date va fi treptat restricționat, de la acordul din 2004, 
perioadele de păstrare a datelor au fost prelungite cu fiecare acord succesiv, de la trei ani și 
jumătate (3,5) în 2004, la o perioadă nelimitată în 2011. 

Mascarea/depersonalizarea datelor din PNR după primele șase luni este considerată o 
ameliorare, pentru că aceasta înseamnă, în esență, limitări în ce privește accesibilitatea și 
utilizarea acestora după șase luni. Cu toate acestea, raportoarea relevă că nu este clar în ce 
mod acest lucru se aplică datelor care au fost deja transferate către țări terțe. 

În acordul din 2004, în cazul în care nu erau accesate, datele din PNR erau șterse după trei ani 
și jumătate (3,5). În cazul în care erau accesate, datele din PNR erau transferate într-o bază 
pasivă în care erau păstrate pentru o perioadă de opt (8) ani, după care erau șterse. În 2004, 
perioada de păstrare fusese deja criticată sever de Parlamentul European, AEPD și Grupul de 
lucru „Articolul 29” pe motivul că era exagerată. Acordul din 2007 a extins perioada de 
păstrare la maximum 15 ani. Prezentul proiect de acord, din 2011, deși prevede mascarea 
datelor după primele șase luni, prevede păstrarea datelor din PNR pe o perioadă nelimitată, 
chiar dacă accesul la acestea este, treptat, restricționat. Pe lângă depersonalizarea acestora 
după șase luni, datele pot fi accesate pe o perioadă de zece ani în cazul unor infracțiuni grave 
cu caracter transnațional și pe o perioadă de 15 ani în cazurile de infracțiuni de terorism. După 
15 ani, datele nu vor mai fi șterse, ci vor fi anonimizate. Grupul de lucru „Articolul 29” 
subliniază „dificultatea unei veritabile anonimizări a datelor și absența unei explicații a 
motivului pentru care datele (anonimizate) sunt încă necesare”.

4) utilizarea datelor sensibile (articolul 6)
Raportoarea este îngrijorată de prevederile articolului 6 referitoare la datele sensibile, 
deoarece acesta pare să permită utilizarea deplină, fără nicio restricție, a datelor sensibile. 
Având în vedere că întreaga legislație pertinentă a UE nu permite prelucrarea unor categorii 
speciale de date (cu excepția cazurilor în care aceasta ar fi strict necesară, iar legislația 
națională ar prevede garanții adecvate), acordul din 2004 a interzis utilizarea datelor sensibile, 
iar propunerea de PNR prezentată de UE, precum și acordul PNR UE-Australia interzic, de 
asemenea, orice prelucrare a datelor sensibile, raportoarea consideră inacceptabil faptul că se 
permite Departamentului pentru Securitate Internă al SUA filtrarea, mascarea și prelucrarea 
ulterioară a datelor sensibile. Chiar dacă datele sensibile se șterg definitiv în termen de cel 
mult 30 de zile, nu este clar în ce mod se aplică acest lucru datelor care au fost transferate mai 
departe unor țări terțe.

5) metoda de transfer al datelor PNR (articolul 15)
Rezoluția Parlamentului European este foarte clară: datele din PNR nu pot fi transferate decât 
prin utilizarea metodei „push”. Acordul din 2007 impunea, deja, un termen-limită care 
stabilea că transportatorii aerieni trebuiau să adopte metoda „push” cel mai târziu la 1 ianuarie 
2008, însă această obligație nu a fost respectată – Comisia confirmă, într-adevăr, că nu 
dispune de mijloacele necesare pentru a asigura respectarea acestei obligații (excepție făcând 
opțiunea „nucleară”, de a aduce un stat membru în fața instanței). Raportoarea ar dori să 
atragă atenția asupra raportului de examinare comun din 8-9 aprilie 2010, în care au fost 
exprimate „preocupări cu privire la numărul de cereri ad-hoc, dar și asupra faptului că DHS 
răspunde acestor cereri extrăgând datele (metoda „pull”). Pe lângă aceasta, datele obținute de 
la transportatori arată că frecvența cererilor ad-hoc prin metoda „pull” este foarte ridicată, 
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ridicându-se până la câteva mii pe lună.

6) transferul mai departe al datelor PNR (articolul 17)
În ce privește transmiterea datelor către alte agenții ale SUA, ca și transferul ulterior al 
acestora către țări terțe, se pare că nu s-au înregistrat progres de la acordul din 2004.  

7) aplicarea legii și cooperarea judiciară (articolul 18)
Raportoarea  salută progresele înregistrate, în comparație cu acordul din 2007, cu privire la 
aplicarea legii și cooperarea judiciară. În 2007, aplicarea legii și cooperarea judiciară nu erau 
încă obligatorii, iar articolul 18 din  acordul din 2001 prevedea că DHS „furnizează”
informații „în cel mai scurt timp posibil”. Raportoarea observă, totuși, că informațiile trebuie 
comunicate doar în cazurile în curs de analizare sau cercetare a infracțiunilor teroriste și a 
celor asociate terorismului (articolul 4 alineatul (1) litera (a)) sau a altor infracțiuni grave cu 
caracter transnațional (articolul 4 alineatul (1) litera (b)). Celelalte situații prevăzute la 
articolul 4 nu sunt incluse în obligația de cooperare. 

8) temeiul juridic 
Raportoarea consideră că temeiul juridic adecvat al acordului ar trebui să fie, în primul rând și 
în orice caz, articolul 16 din TFUE (referitor la protejarea datelor). Totuși, acesta nu este 
inclus în temeiul juridic, neexistând decât o singură trimitere, fără efecte obligatorii („în 
spiritul”), inclusă în preambul. După cum s-a menționat mai sus și după cum a menționat 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său din 15 iulie 2011, scopul 
acordului este acela de a asigura concordanța transferului datelor cu normele UE în materie de 
protecție a datelor. În consecință, acordul nu ar trebui să se întemeieze pe articolul 82 
alineatul (1) litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), ci pe articolul 16 din TFUE. Dacă 
scopul era cooperarea polițienească și judiciară, atunci UE s-ar putea, teoretic, pronunța 
împotriva colectării datelor din PNR. Aceasta este, însă, o hotărâre suverană luată de o țară 
terță. În consecință, ea nu se circumscrie politicii UE, decizia nefiind de competența UE. 
Temeiul juridic ales este, în mod clar, incorect.

9) căile de atac judiciare aflate la dispoziția cetățenilor UE și controlul independent (articolele 
13 și 14)
Raportoarea salută posibilitatea creată de articolul 13, ce prevede că „orice persoană, 
indiferent de naționalitate, țară de origine sau loc de reședință (…) poate formula căi de atac 
administrative și judiciare efective”, însă pune sub semnul întrebării înțelesul în practică al 
acestui articol, ținând seama de faptul că acordul PNR UE-SUA este un acord executiv, cu alte 
cuvinte, SUA nu-și poate modifica legislația deoarece aceasta ar necesita implicarea 
Congresului. În plus, articolul 21 precizează în mod clar că acordul „nu creează și nu conferă, 
în temeiul legislației Statelor Unite, drepturi sau beneficii niciunei persoane”.  În avizul său, 
AEPD regretă acest lucru, conchizând din articolul 21 că „[dreptul la o cale de atac 
judiciară] ar putea să nu fie echivalent cu dreptul la o cale de atac judiciară efectivă din 
UE”.

Raportoarea salută implicarea în viitor a Congresului SUA în privința controlului aplicării 
acordului PNR, însă observă că controlul independent încă lipsește din articolul 14, lucru 
necesar în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene1 și cu Carta 

                                               
1 Grupul de lucru „Articolul 29” face trimitere la cauza C-618/07, Comisia/ Republica Federală Germania, 9 
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drepturilor fundamentale.

10) lista tipurilor de date PNR
Anexa I la acord cuprinde 19 tipuri de date care vor fi transmise SUA. Cele mai multe din 
acestea sunt identice cu categoriile de date din acordul din 2007 și includ, de asemenea, 
diferitele categorii de tipuri de date din anexa la acordul din 2004. Ambele liste de date erau, 
deja, considerate exagerate de AEPD și de Grupul de lucru „Articolul 29”. Îndeosebi 
categoria „Observații generale, inclusiv informații OSI, SSI și SSR” este considerată 
problematică, deoarece aceasta poate include date referitoare la convingerile religioase sau 
starea de sănătate.

11) impactul „Patriot Act” asupra datelor PNR aflate în sistemele computerizate de rezervări 
ale companiilor aeriene  
Acordul PNR UE-SUA se aplică transferurilor de date din PNR Departamentului pentru 
Securitatea Internă. Totuși, acordul nu fixează nicio limită cu privire la posibilitatea ca 
guvernul SUA să obțină date din PNR direct de la companiile aeriene ale căror sisteme 
computerizate de rezervări sunt situate în SUA sau cele care operează în SUA cu respectarea 
„Patriot Act” . Raportoarea consideră că această situație trebuie clarificată. Uniunea 
Europeană trebuie să se asigure că normele sale în materie de protecție a datelor sunt
respectate în mod efectiv și că legislația SUA nu are precedență asupra legislației UE sau 
asupra acestui acord. 

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea recomandă Parlamentului European să nu 
aprobe încheierea acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind 
utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul 
pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

                                                                                                                                                  
martie 2010.


