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Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την 

επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις 

καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά 

με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από 

τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record 

- PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 

(Australian Customs and Border Protection Service) (09825/2011 – C7-0304/2011 – 

2011/0126(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09825/2011), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων 

από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία 

Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and 

Border Protection Service) που επισυνάπτεται στο προαναφερθέν σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου (10093/2011), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις 

διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε 

τρίτες χώρες (COM(2010)0492), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την Παγκόσμια 

Εταιρεία Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία 

για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και τον διατλαντικό διάλογο επί των 

θεμάτων αυτών1, τη σύστασή του της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση 

της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας-ΕΕ2, το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 

σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις 

ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά3, και το 

ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις 

διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε 

τρίτες χώρες4,  

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, 

της 19ης Οκτωβρίου 2010 όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 

                                                 
1  ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 349. 
2  ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 46. 
3  ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 70. 
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0397. 



γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα 

των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες1 και της 15ης Ιουλίου 2011 όσον αφορά την 

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από 

τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name 

Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 

Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection Service)2, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 7/2010 της 12ης Νοεμβρίου 2010 όσον αφορά την 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις 

δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, η 

οποία εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του 

άρθρου 29, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 82 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0304/2011), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

(A7-0364/2011), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

2. θεωρεί ότι η διαδικασία 2009/0186(NLE) έχει παύσει να ισχύει ως αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι η συμφωνία PNR του 2008 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Αυστραλίας έχει αντικατασταθεί από τη νέα συμφωνία PNR· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και 

στην κυβέρνηση της Αυστραλίας. 

 

                                                 
1  ΕΕ C 357 της 30.12.2010, σ. 7. 
2   Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 


