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Amendamentul 4 
Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

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

 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 
PPE, S&D, ALDE, ECR 
Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea 
Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord prin care să se pună la dispoziția 

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

Propunere de rezoluție 
Referire înainte de ultima referire (nouă) 
 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere avizul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor din 12 
aprilie 2010 (restricționat), 

Or. en 
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Amendamentul 5 
Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

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

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 
PPE, S&D, ALDE, ECR 
Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea 

Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord prin care să se pună la dispoziția 
Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în 

scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a finanțării terorismului 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

6. își reiterează accentul pe „limitarea 
obiectivului” acordului pentru a se asigura 

că orice schimb de informații se limitează 
strict la informațiile solicitate în scopul 
combaterii terorismului și că schimbul de 
informații se realizează în baza unei 
definiții comune a „activității teroriste”; 

6. își reiterează accentul pe „limitarea 
obiectivului” acordului pentru a se asigura 

că orice schimb de informații se limitează 
strict la informațiile solicitate în scopul 
combaterii terorismului și că schimbul de 
informații se realizează în baza definițiilor 
juridice prevăzute în Decizia-cadru a 
Consiliului 2002/475/JAI din 13 iunie 
2002 privind combaterea terorismului1 și 
se limitează la persoane sau organizații 
teroriste recunoscute ca atare de către 
UE; 

 

Or. en 

 
 

 

                                                 
1 JO L 330, 9.12.2008, p. 21. 


