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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

PPE, S&D, ALDE, 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 
Nurodomoji dalis prieš paskutinę nurodomąją dalį (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūno 2010 m. 

balandžio 12 d. nuomonę (riboto 

naudojimo), 

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 
PPE, S&D, ALDE, 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 
6 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. pakartotinai pabr÷žia, jog susitarime 

tur÷tų būti numatytas naudojimo tikslų 

ribojimo principas, siekiant užtikrinti, kad 

bet koks keitimasis informacija griežtai 

apsiribotų tik tuo, kas yra reikalinga 

siekiant kovoti su terorizmu, ir tai būtų 

daroma remiantis bendra teroristin÷s 

veiklos apibr÷žtimi; 

6. pakartotinai pabr÷žia, jog susitarime 

tur÷tų būti numatytas naudojimo tikslų 

ribojimo principas, siekiant užtikrinti, kad 

bet koks keitimasis informacija griežtai 

apsiribotų tik tuo, kas yra reikalinga 

siekiant kovoti su terorizmu, ir tai būtų 

daroma remiantis teisine apibr÷žtimi, 

nustatyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos 

pamatiniame sprendime 2002/475/TVR 

d÷l kovos su terorizmu
1
, ir apsiribotų tik 

asmenimis arba teroristų organizacijomis, 

kurias tokiomis pripažino ES; 

Or. en 

 

 

                                                 
1 OL L 330, 2008 12 9, p. 21. 


