
DECYZJA RADY 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu 
przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących 

przelotu pasażera (danych PNR) 

(2012/381/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 82 ust. 1 lit. d) oraz art. 87 ust. 2 
lit. a), w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 2 grudnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 
upoważniającą Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii 
negocjacji z Australią w sprawie przekazywania i wyko
rzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) 
w celu zapobiegania terroryzmowi i innym poważnym 
przestępstwom o charakterze międzynarodowym oraz 
walki z nimi. 

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2012/380/UE z dnia ( 1 ) Umowa 
między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu 
i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych austra
lijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących 
przelotu pasażera (danych PNR) (zwana dalej „Umową”) 
została podpisana z zastrzeżeniem jej zawarcia w później
szym terminie. 

(3) Umowa powinna zostać zawarta. 

(4) Umowa respektuje prawa podstawowe i przestrzega 
zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podsta
wowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), 
zwłaszcza prawa do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego, uznanego w art. 7 Karty, prawa do 
ochrony danych osobowych, uznanego w art. 8 Karty, 
oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu 
do bezstronnego sądu, uznanego w art. 47 Karty. 
Umowa powinna być stosowana zgodnie z tymi 
prawami i zasadami. 

(5) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze

strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą
czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te dwa państwa 
członkowskie powiadomiły o chęci uczestniczenia 
w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. 

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska 
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie 
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest zwią
zana Umową ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu 
i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej 
służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasa 
żera (danych PNR) (zwana dalej „Umową”) zostaje niniejszym 
zatwierdzona w imieniu Unii. 

Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną do doko
nania w imieniu Unii wymiany dokumentów zatwierdzających, 
przewidzianych w art. 29 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii 
na związanie się Umową ( 2 ). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. CICHOCKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Zob. s. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 2 ) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
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