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Grupul de Lucru privind Protecţia Datelor Art.29
Orice acord viitor privind Registrele cu Numele Pasagerilor (PNR) cu Statele Unite
trebuie să respecte drepturile fundamentale şi să prevadă măsuri de protecţie
adecvate. Acestea sunt concluziile principale rezultate în urma workshop-ului PNR
care a avut loc la Bruxelles în data de 26 martie 2007 la sediul Parlamentului
European.
Grupul de Lucru privind Protecţia Datelor Art.29, subliniind rolul său constructiv în
cadrul discuţiilor purtate pe tema unui viitor Acord PNR cu SUA, a organizat un
workshop la Bruxelles, cu participarea unor experţi în domeniul datelor pasagerilor,
pentru a examina aspectele privind viaţa privată prevăzute de actualul Acord Interim,
precum şi un nou acord. Au început deja negocierile pe marginea unui acord de lungă
durată care să cuprindă prevederi referitoare la transferul datelor a milioane de pasageri.
Printre participanţii la workshop s-au numărat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai
companiilor aeriene, cercetători şi membrii ai Parlamentului European. Şedinţele au fost
prezidate de dl. Stavros Lambridinis, vicepreşedinte al comitetului LIBE al Parlamentului
European.
Workshop-ul a fost constituit din trei sesiuni în cadrul cărora au fost abordate diferite
aspecte legale şi tehnice ale transferurilor datelor pasagerilor către Departamentul de
Siguranţă Internă al SUA (DHS).Scopul acestei reuniuni a fost acela de a găsi o abordare
comună care să pună în echilibru problemele ridicate de cerinţele de securitate, drepturile
fundamentale şi interesele economice. Având în vedere faptul că din ce în ce mai multe
state analizează posibilitatea utilizării datelor pasagerilor în scopuri poliţieneşti şi privind
imigrarea, dezvoltarea standardelor globale care să respecte drepturile publicului călător
poate fi considerată o realizare importantă de către toate părţile implicate. În găsirea unor
soluţii pentru viitor trebuie să fie avute în vedere şi aspectele economice.
Participanţii au convenit că un viitor acord pe margine transferului datelor pasagerilor
trebuie să garanteze respectarea drepturilor fundamentale şi trebuie să prevadă măsuri de
securitate tehnice şi organizatorice, inclusiv o revizuire comună a acestora. Acordurile
bilaterale între SUA şi Statele Membre nu reprezintă o soluţie viabilă şi trebuie evitat
vidul legislativ ce ar apărea după expirarea acestor acorduri. Legalitatea reprezintă un
aspect de o importanţă deosebită pentru toţi factorii implicaţi. Aspectele abordate au
privit, în special, modalitatea în care datele personale vor fi transferate în viitor
autorităţilor poliţieneşti americane. Actualul Acord Interim prevede un sistem „pull”, în
detrimentul unui sistem „push”, până la momentul în care este găsită o soluţie
satisfăcătoare. Participanţii au subliniat faptul că nu există impedimente tehnice pentru
existenţa unui sistem „push” şi că părţilor contractante li se cere să găsească modalităţi de
remediere a situaţiei existente.

Reprezentanţii autorităţilor de supraveghere europene au subliniat, de asemenea,
necesitatea unei politici de informare mai eficiente a agenţilor de turism şi a
transportatorilor aerieni, întrucât nu toţi pasagerii de pe rutele transatlantice sunt
informaţi în mod corespunzător cu privire la drepturile lor şi la modul în care datele lor
sunt prelucrate de către autorităţile americane. Există multe măsuri care pot fi luate
pentru a oferi călătorilor mai multe detalii cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor
pasagerilor.
A existat un consens unanim cu privire la importanţa şi utilitatea unei revizuiri comune,
după cum este prevăzută aceasta în Acordul Interim. O astfel de măsură ar oferi asigurări
publicului, ar putea clarifica aspectele nesoluţionate înainte de încheierea acordului
rezultat şi ar indica faptul că autorităţile SUA acordă atenţia cuvenită îngrijorărilor
referitoare la viaţa privată. Plângerile pasagerilor referitoare la faptul că sunt reţinuţi pe
aeroporturile din SUA fără motive care să justifice acest lucru trebuie să fie soluţionate
înaintea revizuirii comune.
Unul din subiectele dezbaterii s-a concentrat asupra impactului asupra unui viitor acord a
unui viitor sistem automatizat de individualizare (Automated Targeting System) , care se
este dezbătut în SUA în prezent şi care va fi utilizat pentru a „scana” pasagerii. Un astfel
de mijloc analitic nu trebuie să fie utilizat întrun mod incompatibil cu actualul Acord
PNR, iar nelămuririle privind ATS ar trebui să fie soluţionate în timpul negocierilor.
Participanţii au pus în discuţie, de asemenea, aspectele tehnice ale transferului datelor
pasagerilor, care sunt la fel de importante ca şi cele legale. În cazul datelor anonime care
sunt corelate cu date referitoare la o persoană, o soluţie fezabilă care să sporească gradul
de protejare a vieţii private ar trebui să fie considerată un scop pentru termen mediu.
Rezultatele workshop-ului, al doilea după cel ţinut la Roma în iulie 2004, au fost
raportate Parlamentului European în cadrul şedinţei de după-amiază a acestuia, în cadrul
căreia au fost dezbătute atât aspecte privind PNR, cât şi aspecte legate de transferul
datelor clienţilor băncilor către autorităţile SUA prin intermediul SWIFT.
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Informaţii de fond
Grupul de Lucru Art. 29 privind Protecţia Persoanelor cu Privire la Prelucrarea Datelor
cu Caracter Personal este un organism independent, înfiinţat conform prevederilor art. 29
al Directivei 95/46/EC. Acesta este compus din reprezentanţi ai autorităţilor de
supraveghere din Statele Membre, ai Supervizorului European pentru Protecţia datelor sşi
ai Comisiei Europene. Obiectivele sale sunt stabilite prin prevederile art. 30 al Directivei
95/46/EC şi cele ale art. 15 al Directivei 2002/58/EC. GdL are competenţa de a examina
aspecte privind aplicare măsurilor adoptate la nivel naţional conform prevederilor
directivelor pentru a contribui la aplicarea uniformă a prevederilor acestora. GdL Duce la
îndeplinire aceste sarcini prin emiterea de recomandări, opinii şi documente de lucru.
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm

