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Amendamentul 6 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 6a1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 insistă asupra faptului că solicitările de 
transfer trebuie să se bazeze pe cazuri 
specifice și punctuale, să fie limitate în 
timp și supuse autorizării judiciare, 
precum și asupra faptului că orice 
prelucrare ulterioară trebuie să se limiteze 
la date care relevă o legătură cu persoane 
sau organizații aflate sub urmărire în 
SUA, iar datele care nu relevă o astfel de 
legătură trebuie șterse; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/7 

Amendamentul 7 

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

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 6a2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 insistă asupra faptului că transferul unor 
astfel de date către țări terțe sau către 
părți terțe, altele decât autoritățile publice 
responsabile cu combaterea finanțării 
terorismului, trebuie interzisă; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
3.5.2010 B7-0243/8 

Amendment  8 

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

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. își reiterează opinia că transferurile 

colective de date marchează o îndepărtare 
de la principiile pe care se sprijină 
legislația și practicile europene și solicită 

Comisiei și Consiliului să abordeze acest 
aspect în mod corespunzător în cursul 
negocierilor, având în vedere că TFTP este 
conceput actualmente astfel încât să nu 
permită schimbul de date vizate; soluțiile 

ar trebui să includă restricționarea 
domeniului datelor transferate și 
enumerarea tipurilor de date pe care 
furnizorii desemnați le pot filtra sau 
extrage, precum și tipurile de date care 
pot fi incluse într-un transfer; 

8. își reiterează opinia că transferurile 

colective de date marchează o îndepărtare 
de la principiile pe care se sprijină 
legislația și practicile europene și solicită 

Comisiei și Consiliului să abordeze acest 
aspect în mod corespunzător în cursul 
negocierilor, având în vedere că TFTP este 
conceput actualmente astfel încât să nu 
permită schimbul de date vizate; soluțiile 

asigură faptul că solicitările de transfer se 
bazează pe cazuri specifice și punctuale, 
sunt limitate în timp și supuse autorizării 
judiciare, precum și că orice prelucrare 
ulterioară se limitează la date care relevă 
o legătură cu persoane sau organizații 
aflate sub urmărire în SUA; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/9 

Amendment  9 

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

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că Acordul privind asistența 

judiciară reciprocă nu este o bază adecvată 
pentru solicitările de obținere de date în 
cadrul TFTP, în special pentru că nu se 

aplică în cazul transferurilor bancare între 
țări terțe și pentru că, în orice caz, ar 
necesita identificarea prealabilă a unei 
anumite bănci, în timp ce TFTP se 
bazează pe căutări punctuale de 
transferuri de fonduri; negocierile viitoare 
ar trebui să se concentreze pe găsirea unei 
soluții pentru ca cele două aspecte să fie 

compatibile; 

9. consideră că utilizarea Acordului 
privind asistența judiciară reciprocă 
permite obținerea de date în scopul TFTP, 

cu toate că i-ar limita acestuia domeniul 
de aplicare, pentru că nu se aplică în cazul 
transferurilor bancare între țări terțe și 
pentru că, în orice caz, ar necesita 

efectuarea de solicitări către toate băncile 
dintr-o anumită regiune; negocierile 

viitoare ar trebui să se concentreze pe 
găsirea unei soluții pentru a face ca TFTP 
să fie compatibil cu sistemul prevăzut de 
Acordul privind asistența judiciară 
reciprocă; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/10 

Amendamentul 10 

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

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. îndeamnă, prin urmare, Consiliul și 

Comisia să exploreze modalități de 
stabilire a unei proceduri transparente și 
viabile din punct de vedere juridic în 

vederea autorizării transferului și extragerii 
datelor relevante, precum și pentru 
efectuarea și supravegherea schimburilor 
de date; subliniază că aceste măsuri trebuie 
luate în deplină conformitate cu principiile 

necesității și proporționalității și cu 
respectarea deplină a cerințelor drepturilor 
fundamentale în cadrul legislației Uniunii 

Europene, acordând unei autorități 
europene un rol care să permită aplicarea în 

întregime a legislației europene relevante; 

11. îndeamnă, prin urmare, Consiliul și 

Comisia să exploreze modalități de 
stabilire a unei proceduri transparente și 
viabile din punct de vedere juridic în 

vederea autorizării transferului și extragerii 
datelor relevante, precum și pentru 
efectuarea și supravegherea schimburilor 
de date; subliniază că aceste măsuri trebuie 
luate în deplină conformitate cu principiile 

necesității și proporționalității și ale 
statului de drept, precum și cu respectarea 
deplină a cerințelor drepturilor 

fundamentale în cadrul legislației Uniunii 
Europene, acordând unei autorități 

europene un rol care să permită aplicarea în 
întregime a legislației europene relevante; 

Or. en 

 

 


