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Pakeitimas  1 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

S&D frakcijos vardu 

Ernst Strasser 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

d÷l Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti prad÷ti Europos Sąjungos ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų derybas d÷l susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui 

būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų 

finansavimui bei su jais kovoti 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. atsižvelgdamas į tai pabr÷žia, kad 

viena iš galimybių, pagal kurią 

suteikiamos aukščiausiojo lygio 

garantijos, būtų leisti atrinkti duomenis 

ES teritorijoje, ES arba bendrais Europos 

Sąjungos ir JAV įrenginiais, ir prašo 

Komisijos ir Tarybos kartu ištirti: 

– būdus, kuriais palaipsniui būtų prad÷tas 

taikyti tarpinis sprendimas, pagal kurį ES 

teisinei institucijai būtų suteikti 

įgaliojimai prižiūr÷ti duomenų atrinkimą 

ES valstybių narių vardu po to, kai 

Parlamentas atliks šio susitarimo 

laikotarpio vidurio peržiūrą; 

– būdus, kuriais tuo tarpu galima 

užtikrinti, kad ES išrinkti darbuotojai iš 

ES organų arba institucijų, įskaitant, pvz., 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno instituciją arba bendras ES ir 

JAV tyrimo komandas, griežtai patikrinti 

ir patvirtinti, prisijungtų prie SWIFT 

pareigūnų ir kartu prižiūr÷tų duomenų 

atrinkimo procesą JAV; 

Or. en 



 

AM\815296LT.doc  PE439.764v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

3.5.2010 B7-0243/2 

Pakeitimas  2 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

d÷l Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti prad÷ti Europos Sąjungos ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų derybas d÷l susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui 

būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų 

finansavimui bei su jais kovoti 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabr÷žia, jog pagal numatomą 

susitarimą turi būti užtikrinta, kad iš TFSP 

duomenų baz÷s atrinkti duomenys būtų 

laikomi atsižvelgiant į aiškiai apibr÷žtą 

reikalingumo principą ir ne ilgiau nei 

reikalinga atliekant konkretų tyrimą ar 

baudžiamąjį persekiojimą, kuriems vykdyti 

šie duomenys paimti pagal TFSP; 

19. pabr÷žia, jog pagal numatomą 

susitarimą turi būti užtikrinta, kad iš TFSP 

duomenų baz÷s atrinkti duomenys būtų 

laikomi atsižvelgiant į aiškiai apibr÷žtą 

reikalingumo principą ir ne ilgiau nei 

reikalinga atliekant konkretų tyrimą ar 

baudžiamąjį persekiojimą, kuriems vykdyti 

šie duomenys paimti pagal TFSP; dar 

kartą pakartoja, kad atrinkti duomenys 

tur÷tų būti nedelsiant ištrinami pasibaigus 

konkrečiam tyrimui arba baudžiamajam 

persekiojimui; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

d÷l Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti prad÷ti Europos Sąjungos ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų derybas d÷l susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui 

būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų 

finansavimui bei su jais kovoti 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. nurodo, kad neatrinktų duomenų 

koncepcija n÷ra savaime aiški, tod÷l ją 

reik÷tų patikslinti; ragina, kad būtų 

nustatytas maksimalus laikymo laikotarpis, 

kuris būtų kaip galima trumpesnis ir bet 

kokiu atveju ne ilgesnis nei penkeri metai; 

20. nurodo, kad neatrinktų duomenų 

koncepcija n÷ra savaime aiški, tod÷l ją 

reik÷tų patikslinti; ragina, kad būtų 

nustatytas maksimalus laikymo laikotarpis, 

kuris būtų kaip galima trumpesnis, 

proporcingas ir ne ilgesnis nei penkeri 

metai, kaip iš pradžių numatyta 

laikinajame susitarime; 

Or. en 

 

 


