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Pakeitimas  6 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Rui Tavares 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Komisijos rekomendacija 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 

6a1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Primygtinai reikalauja, kad prašymai 

perduoti duomenis būtų grindžiami 

konkrečiais aktualiais atvejais, būtų 

nustatytas jų terminas ir gautas teismin÷s 

institucijos leidimas, o toliau būtų 

tvarkomi tik su asmenimis ar 

organizacijomis, kurių veikla tiriama 

JAV, susiję duomenys, ir su min÷taisiais 

asmenimis ar organizacijomis nesusiję 

duomenys tur÷tų būti panaikinti; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Rui Tavares 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Komisijos rekomendacija 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 

6a2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Primygtinai reikalauja, kad taip pat tur÷tų 

būti draudžiama perduoti tokius duomenis 

trečiosioms šalims, kurios n÷ra už kovą su 

terorizmo finansavimu atsakingos 

institucijos; 

Or. en 



 

AM\815346LT.doc  PE439.764v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

3.5.2010 B7-0243/8 

Pakeitimas  8 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Rui Tavares 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Komisijos rekomendacija 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 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. pakartoja savo nuomonę, kad duomenų 

perdavimas dideliais kiekiais – tai 

nuokrypis nuo principų, kuriais 

grindžiamos ES teis÷ ir praktika, ir ragina 

Komisiją ir Tarybą deramai apsvarstyti šį 

klausimą derybose atsižvelgiant į tai, kad 

terorizmo finansavimo sekimo programa 

šiuo metu yra tokia, kad keitimasis 

tiksliniais duomenimis n÷ra įmanomas; į 

sprendimus tur÷tų būti įtrauktas 

perduodamų duomenų apimties 

apribojimas, duomenų, kuriuos paskirtieji 

tiek÷jai gali filtruoti ir atrinkti, rūšių ir 

duomenų, kurie gali būti perduodami, 

rūšių išvardijimas;  

8. pakartoja savo nuomonę, kad duomenų 

perdavimas dideliais kiekiais – tai 

nuokrypis nuo principų, kuriais 

grindžiamos ES teis÷ ir praktika, ir ragina 

Komisiją ir Tarybą deramai apsvarstyti šį 

klausimą derybose atsižvelgiant į tai, kad 

terorizmo finansavimo sekimo programa 

šiuo metu yra tokia, kad keitimasis 

tiksliniais duomenimis n÷ra įmanomas; 

sprendimais turi būti užtikrinta, kad 

prašymai perduoti duomenis būtų 

grindžiami konkrečiais aktualiais atvejais, 

būtų nustatytas jų terminas ir gautas 

teismin÷s institucijos leidimas, o toliau 

būtų tvarkomi tik su asmenimis ar 

organizacijomis, kurių veikla tiriama 

JAV, susiję duomenys; 

Or. en 
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Pakeitimas  9 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Rui Tavares 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Komisijos rekomendacija 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 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. mano, kad susitarimas d÷l savitarpio 

teisin÷s pagalbos n÷ra tinkamas pagrindas 

prašyti duomenų TFSP tikslais, visų pirma 

d÷l to, kad jis neapima trečiųjų šalių 

bankinių pavedimų, ir d÷l to, kad 

pirmiausia bet kokiu atveju iš pradžių 

reik÷tų nustatyti konkretų banką, o TFSP 

grindžiama tikslin÷mis pervedamų l÷šų 

paieškomis; būsimose derybose tur÷tų būti 

dedamos pastangos siekiant rasti 

sprendimą, kaip suderinti abu dalykus; 

9. mano, kad taikant susitarimą d÷l 

savitarpio teisin÷s pagalbos (angl. MLAA) 

galima gauti duomenis TFSP tikslais, nors 

ir apribojant jo taikymo sritį, jis neapima 

trečiųjų šalių bankinių pavedimų, ir d÷l to, 

kad bet kokiu atveju reikia pateikti 

prašymą visiems konkretaus regiono 

bankams; būsimose derybose tur÷tų būti 

dedamos pastangos siekiant TFSP 

suderinti su MLAA sistema; 

 

Or. en 
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Pakeitimas  10 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Rui Tavares 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, ECR 

Komisijos rekomendacija 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 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. taigi ragina Tarybą ir Komisiją ištirti 

būdus, kaip nustatyti skaidrią ir teisiškai 

pagrįstą procedūrą, pagal kurią būtų 

suteikiamas leidimas perduoti ir atrinkti 

atitinkamus duomenis, taip pat vykdomas 

keitimais duomenimis ir keitimosi 

duomenimis priežiūra; pabr÷žia, kad 

išvardyti veiksmai turi būti atliekami 

visapusiškai laikantis reikalingumo ir 

proporcingumo principų ir su 

pagrindin÷mis teis÷mis susijusių 

reikalavimų pagal ES teisę, o Europos 

institucijai pavedama tam tikra užduotis, ir 

tai pad÷tų užtikrinti visapusišką atitinkamų 

Europos Sąjungos teis÷s aktų taikymą; 

11. taigi ragina Tarybą ir Komisiją ištirti 

būdus, kaip nustatyti skaidrią ir teisiškai 

pagrįstą procedūrą, pagal kurią būtų 

suteikiamas leidimas perduoti ir atrinkti 

atitinkamus duomenis, taip pat vykdomas 

keitimais duomenimis ir keitimosi 

duomenimis priežiūra; pabr÷žia, kad 

išvardyti veiksmai turi būti atliekami 

visapusiškai laikantis reikalingumo ir 

proporcingumo, teisin÷s valstyb÷s principų 

ir su pagrindin÷mis teis÷mis susijusių 

reikalavimų pagal ES teisę, o Europos 

institucijai pavedama tam tikra užduotis, ir 

tai pad÷tų užtikrinti visapusišką atitinkamų 

Europos Sąjungos teis÷s aktų taikymą; 

Or. en 

 

 


