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Sklenitev Sporazuma med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc 

podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. aprila 2012 o osnutku sklepa 

Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o 

uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za 

domovinsko varnost (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (17433/2011), 

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o 

uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za 

domovinsko varnost, priloženega temu osnutku sklepa Sveta (17434/2011), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) drugega 

pododstavka člena 218(6), v povezavi s točko (d) drugega pododstavka člena 82(1), in 

točko (a) člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0511/2011), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence 

imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam (COM(2010)0492), 

– ob upoštevanju resolucij z dne 14. februarja 2007 o družbi SWIFT, sporazumu PNR in 

čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih1, z dne 12. julija 2007 o Sporazumu z Združenimi 

državami Amerike o uporabi evidence imen letalskih potnikov (PNR)2, z dne 5. maja 2010 

o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi 

državami Amerike, Avstralijo in Kanado3, in z dne 11. novembra 2010 o globalnem 

pristopu k prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) tretjim državam in o 

priporočilih Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj med Evropsko unijo ter Avstralijo, 

Kanado in Združenimi državami Amerike4,  

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 19. oktobra 2010 

o sporočilu Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih 

potnikov tretjim državam5 in njegovega mnenja z dne 9. decembra 2011 o predlogu sklepa 

Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o 

uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za 

domovinsko varnost6, 

– ob upoštevanju mnenja št. 7/2010 z dne 12. novembra 2010 o sporočilu Komisije o 
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globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov tretjim 

državam, ki ga je sprejela delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, ter njenega 

pisma z dne 6. januarja 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med 

Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o 

potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost, 

– ob upoštevanju člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 7 in 8 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju členov 81 in 90(7) Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve ter mnenje Odbora za zunanje zadeve (A7-0099/2012), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

2. meni, da je postopek 2009/0187(NLE) postal brezpredmeten, ker je bil sporazum o obdelavi 

in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) med Evropsko unijo in 

Združenimi državami Amerike iz leta 2007 nadomeščen z novim sporazumom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 

parlamentom držav članic ter vladi Združenih držav Amerike.  


