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3.5.2010 B7-0243/4 

Predlog spremembe  4 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

Birgit Sippel, Claude Moraes, Stavros Lambrinidis 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

PPE, S&D, ALDE, 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 

Navedba sklicevanja pred zadnjo navedbo sklicevanja (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju mnenja evropskega 

nadzornika za varstvo podatkov z dne 12. 

aprila 2010 (omejeno), 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/5 

Predlog spremembe  5 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

Birgit Sippel, Claude Moraes, Stavros Lambrinidis 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

PPE, S&D, ALDE, 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 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. ponovno opozarja na „omejitev namena“ 

sporazuma, s čimer bi zagotovili, da bi bila 

vsakršna izmenjava podatkov strogo 

omejena na zadeve, nujno potrebne za 

namene boja proti terorizmu, in da bi 

izmenjava potekala na podlagi skupne 

opredelitve sestavnih elementov 

„teroristične dejavnosti“; 

6. ponovno opozarja na „omejitev namena“ 

sporazuma, s čimer bi zagotovili, da bi bila 

vsakršna izmenjava podatkov strogo 

omejena na zadeve, nujno potrebne za 

namene boja proti terorizmu, in da bi 

izmenjava potekala na podlagi pravnih 

opredelitev iz Okvirnega sklepa Sveta 

2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o 

boju proti terorizmu ter bila omejena na 

posameznike ali teroristične organizacije, 

ki jih kot take priznava EU; 

Or. en 

 

 


