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* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta 
staternas Department of Homeland Security 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (17433/2011),

– med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om 
användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of 
Homeland Security, som bifogats till utkastet till rådets beslut (17434/2011),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller 
överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (COM(2010)0492),

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 februari 2007 om SWIFT, PNR-avtalet och 
den transatlantiska dialogen om dessa frågor1, av den 12 juli 2007 om PNR-avtalet med 
Amerikas förenta stater2, av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om 
passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada3, av den 
11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och om kommissionens 
rekommendationer till rådet om att tillåta inledandet av förhandlingar mellan Europeiska 
unionen och Australien, Kanada och Förenta staterna4,

– med beaktande av yttrandena av den 19 oktober 2010 från Europeiska 
datatillsynsmannen över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi 
när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer5 och av 
den 9 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan 
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av 
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security6,

– med beaktande av yttrande 7/2010 av den 12 november 2010 över meddelandet från 
kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer, antaget av datatillsynsmannen 
(artikel 29-arbetsgruppen), och av skrivelsen av den 6 januari 2012 om avtalet mellan 
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av 
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security,

1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
2 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
3 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
4 EUT C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
5 EUT C 357, 30.12.2010, s. 7.
6 EUT C 35, 9.2.2012, s. 16.
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– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 218.6 andra stycket a jämförd med artikel 82.1 andra stycket d och artikel 87.2 a i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0511/2011),

– med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor 
(A7-0099/2012).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet anser att förfarande 2009/0187(NLE) har förfallit eftersom 2007 års 
avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling av 
passageraruppgifter ersätts av det nya avtalet om behandling av passageraruppgifter.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till regeringen i 
Amerikas förenta stater.
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RESERVATION

i enlighet med artikel 52.3 i arbetsordningen
Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Avtalet mellan EU och USA om överföring av passageraruppgifter innehåller inte de garantier 
som Europaparlamentet ställt krav på i sina tidigare resolutioner. Dessa garantier utgjorde 
oeftergivliga krav. 

Kommissionen har varken lagt fram faktiska bevis till stöd för påståendet att lagring och 
behandling av passageraruppgifter för brottsbekämpningssyften är nödvändigt och 
proportionerligt eller seriöst undersökt mindre inkräktande alternativ. 

Kommissionen har inte på något vis lyckats förbättra avtalet från 2007. Passagerare kommer 
fortfarande, helt utan sin vetskap, att bli profilerade, sorterade in i diffusa riskkategorier och 
få sina personuppgifter lagrade i femton år. Därefter kommer uppgifterna om dem att 
”fullständigt anonymiseras” – men inte raderas. Detta ger anledning till allvarlig oro över om 
avtalet är förenligt med stadgan om de grundläggande rättigheterna eller med rättspraxis från 
Europadomstolen och den tyska författningsdomstolen.

Vi betonar vår vilja att samarbeta med USA och andra tredjeländer i kampen mot terrorism, 
men anser att generell lagring och behandling av alla passagerares PNR-uppgifter inte är 
förenligt med vår vision om ett öppet samhälle.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta 
staternas Department of Homeland Security
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

Föredragande: Traian Ungureanu

PA_Leg_Consent

KORTFATTAD MOTIVERING

EU och USA står inför en rad gemensamma utmaningar i kampen mot internationell terrorism 
som en del av en större global agenda. I denna gemensamma strävan ska utbytet av uppgifter, 
i synnerhet passageraruppgifter, från de lufttrafikföretag som bedriver passagerartrafik mellan 
EU och USA, syfta till att bekämpa hot mot den internationella freden och säkerheten. 

För att förbättra sitt samarbete för utbyte av uppgifter i syfte att stävja internationell terrorism 
undertecknade EU och USA 2007 ett avtal om passageraruppgifter som sedan dess har 
tillämpats provisoriskt. I maj 2010 vägrade Europaparlamentet att ge sitt godkännande och 
begärde att det provisoriska avtalet skulle omförhandlas med hänvisning till att EU:s normer 
för uppgiftsskydd måste följas. I sin resolution slog parlamentet fast att bekämpning av 
internationell terrorism och organiserad och gränsöverskridande brottslighet är en central del 
av EU:s yttre åtgärder, och att en förebyggande politik bör eftersträvas. 

Samtidigt framförde parlamentet kravet att de grundläggande rättigheterna måste värnas och 
största respekt för EU-medborgarnas personliga integritet säkerställas, i enlighet med 
relevanta EU-standarder och EU-normer för uppgiftsskydd. Parlamentet efterlyste ett nytt 
avtal som bland annat skulle införa lämpliga mekanismer för oberoende översyn och rättslig 
tillsyn, skapa arrangemang, i enlighet med sändmetoden, så att passageraruppgifter används 
enbart i brottsbekämpnings- och säkerhetssyfte i samband med terrorbrott och 
gränsöverskridande brottslighet, samt införa ett totalförbud mot användning av 
passageraruppgifter för datautvinning och profilering. Parlamentet har också på nytt bekräftat 
att nödvändighet och proportionalitet är centrala principer, och att kampen mot terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet inte kan få någon effekt utan dessa. 

Det omförhandlade avtalet om passageraruppgifter mellan EU och USA, som paraferades i 
november 2011 och som nu inväntar parlamentets godkännande, ger utrymme för ett 
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förbättrat uppgiftsutbyte mellan EU:s och USA:s brottsbekämpande myndigheter, skärper en 
rad bestämmelser om skydd av EU-medborgarnas personuppgifter och förstärker 
uppgiftsskyddsgarantierna. Syftet med att behandla passageraruppgifter begränsades till 
åtgärder för att förebygga, upptäcka och lagföra terroristbrott och allvarliga 
gränsöverskridande brott. Dessutom förkortades perioden för lagring av uppgifter, och 
rättsliga begränsningar sattes för utlämnande av information i passageraruppgifter. 
Sändmetoden fastställdes som standardmetoden för överföringar. Enskilda personer gavs 
bland annat rätt att få tillgång till, rätta och radera sina uppgifter och alla EU-medborgare har 
nu rätt att söka administrativ eller rättslig prövning.

En rad brister har visserligen konstaterats i det nya avtalsförslaget, särskilt beträffande det 
övergripande syftet med att använda passageraruppgifter, lagringsperioderna och farhågor för 
att uppgifterna kommer att vidarebefordras till tredjeländer. Föredraganden stöder dock 
förslaget, som skulle stärka EU:s och USA:s gemensamma kamp mot internationell terrorism, 
med EU-medborgarnas säkerhet som en viktig prioritering. Föredraganden är övertygad om 
att EU och USA tillsammans bör motverka hotet från terrorismen genom att följa en 
mångsidig strategi som inbegriper uppgiftsutbyte, för att dämpa de många riskerna.

Mot bakgrund av ovannämnda bestämmelser anser föredraganden att det nya avtalsförslaget 
är en väsentlig och nödvändig del av ett nära transatlantiskt samarbete för en framgångsrik 
gemensam bekämpning av terrorism och ger grundläggande garantier för skyddet av 
EU-medborgarnas personuppgifter. 

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt 
godkännande.
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