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Amendamentul 1 
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Propunere de rezoluŃie B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 
Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea 

Europeană şi Statele Unite ale Americii pentru un acord prin care să se pună la dispoziŃia 
Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în 
scopul prevenirii şi al combaterii terorismului şi a finanŃării terorismului 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunere de rezoluŃie Amendamentul 

 12a. în acest sens, subliniază că opŃiunea 
care oferă cele mai multe garanŃii ar fi să 
se permită extragerea datelor pe teritoriul 
UE, cu echipamente ale UE sau comune 
ale UE-SUA, şi solicită Comisiei şi 
Consiliului să exploreze, în paralel: 

- modalităŃi de etapizare a unei soluŃii pe 
termen mediu care să abiliteze o 
autoritate judiciară din cadrul UE să 
monitorizeze extragerea în UE, în numele 
statelor membre, după o revizuire 
parlamentară intermediară a acordului; 

- modalităŃi de a asigura, între timp, că 
personalul UE selectat, - al entităŃilor sau 
organismelor UE, care include, de 
exemplu, echipele de investigaŃie ale 
AEPD sau cele comune UE-SUA, cu 
autorizaŃie de securitate cu nivel de acces 
ridicat, se alătură funcŃionarilor SWIFT 
în supravegherea procesului de extragere 
în SUA; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea 
Europeană şi Statele Unite ale Americii pentru un acord prin care să se pună la dispoziŃia 

Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în 
scopul prevenirii şi al combaterii terorismului şi a finanŃării terorismului 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 19 
 

Propunere de rezoluŃie Amendamentul 

19. subliniază că viitorul acord trebuie să 

garanteze că datele personale extrase din 
baza de date a TFTP sunt stocate în baza 

interpretării cu stricteŃe a principiului 
„necesităŃii ”şi nu pentru mai mult timp 
decât este necesar pentru investigaŃia sau 

urmărirea judiciară pentru care sunt 
consultate în cadrul TFTP; 

19. subliniază că viitorul acord trebuie să 

garanteze că datele personale extrase din 
baza de date a TFTP sunt stocate în baza 

interpretării cu stricteŃe a principiului 
„necesităŃii ”şi nu pentru mai mult timp 
decât este necesar pentru investigaŃia sau 

urmărirea judiciară pentru care sunt 
consultate în cadrul TFTP; reiterează că 
datele extrase ar trebui şterse fără 
întârziere la sfârşitul investigaŃiei sau 
urmăririi judiciare; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluŃie B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea 
Europeană şi Statele Unite ale Americii pentru un acord prin care să se pună la dispoziŃia 

Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în 
scopul prevenirii şi al combaterii terorismului şi a finanŃării terorismului 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 20 
 

Propunere de rezoluŃie Amendamentul 

20. subliniază că nu este de la sine înŃeles 

conceptul de date neextrase şi că, prin 
urmare, ar trebui clarificat; solicită 

stabilirea unei perioade maxime de stocare, 
care ar trebui să fie cât mai scurtă posibil, 
şi, în nici un caz, să nu fie mai mare de 
cinci ani; 

20. subliniază că nu este de la sine înŃeles 

conceptul de date neextrase şi că, prin 
urmare, ar trebui clarificat; solicită 

stabilirea unei perioade maxime de stocare, 
care ar trebui să fie cât mai scurtă posibil, 
proporŃionată şi mai scurtă decât perioada 
de cinci ani prevăzută iniŃial în acordul 
interimar; 

Or. en 

 

 
 


