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3.5.2010 B7-0243/1 

Predlog spremembe  1 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

v imenu skupine S&D 

Ernst Strasser 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Priporočilo Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in 

Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu 

za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj 

proti njemu 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. v zvezi s tem poudarja, da bi največjo 

stopnjo jamstva dalo pridobivanje 

podatkov na ozemlju EU, v skupnih EU-

ZDA objektih, in Komisijo in Svet prosi, 

naj obenem preučita: 

– načine, ki bi omogočili prehod na 

srednjeročno rešitev, ki bi sodno oblast 

EU pooblastil za nadzor nad 

pridobivanjem podatkov v EU, v imenu 

držav članic, po vmesnem 

parlamentarnem pregledu sporazuma; 

– načine, da se medtem zagotovi, da se 

izbrano osebje EU (iz organov in institucij 

EU, vključno denimo evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov ali 

skupnih preiskovalnih skupin EU-ZDA), 

ki uživa visoko stopnjo zaupanja, pridruži 

uradnikom podjetja SWIFT pri 

nadzorovanju postopka pridobivanja 

podatkov v ZDA; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/2 

Predlog spremembe  2 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Priporočilo Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in 

Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu 

za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj 

proti njemu 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da mora predvideni sporazum 

zagotoviti, da se osebni podatki, zajeti iz 

podatkovne baze programa za sledenje 

financiranja terorističnih dejavnosti, 

hranijo na podlagi strogo opredeljenega 

načela „nujnosti“ in ne za dlje, kot pa 

zahteva določena preiskava ali kazenski 

pregon, v okviru katerega se je opravil 

dostop do podatkov v skladu s programom 

za sledenje financiranja terorističnih 

dejavnosti; 

19. poudarja, da mora predvideni sporazum 

zagotoviti, da se osebni podatki, zajeti iz 

podatkovne baze programa za sledenje 

financiranja terorističnih dejavnosti, 

hranijo na podlagi strogo opredeljenega 

načela „nujnosti“ in ne za dlje, kot pa 

zahteva določena preiskava ali kazenski 

pregon, v okviru katerega se je opravil 

dostop do podatkov v skladu s programom 

za sledenje financiranja terorističnih 

dejavnosti; poudarja, da bi se pridobljeni 

podatki morali izbrisati takoj po koncu 

posamezne preiskave ali kazenskega 

postopka; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/3 

Predlog spremembe  3 

Claude Moraes, Birgit Sippel, Stavros Lambrinidis 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Priporočilo Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in 

Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu 

za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj 

proti njemu 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da koncept nezajetih 

podatkov ni razumljiv sam po sebi, zato bi 

ga bilo treba pojasniti; zahteva, da se 

določi najdaljše obdobje hrambe, ki mora 

biti kolikor mogoče kratko, v nobenem 

primeru pa ne sme biti daljše od pet let; 

20. poudarja, da koncept nezajetih 

podatkov ni razumljiv sam po sebi, zato bi 

ga bilo treba pojasniti; zahteva, da se 

določi najdaljše obdobje hrambe, ki mora 

biti kolikor mogoče kratko, sorazmerno in 

krajše od petih let, kakor je določal 

začasni sporazum; 

Or. en 

 

 


