
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

3.5.2010 B7-0243/6 

Predlog spremembe  6 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 6a1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 vztraja, da morajo zahteve po 

pridobivanju podatkov temeljiti na 

posamičnih specifičnih primerih, morajo 

biti časovno omejene in jih mora odobriti 

sodni organ, ter da se nadaljnja obdelava 

omeji na podatke, ki razkrivajo povezavo z 

osebami ali organizacijami, ki so predmet 

preiskave v ZDA, podatki, ki teh povezav 

ne razkrivajo, pa se izbrišejo; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/7 

Predlog spremembe  7 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 6a2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 vztraja, da se prepove prenos teh podatkov 

v tretje države ali tretjim stranem, ki niso 

javni organi, zadolženi za boj proti 

financiranju terorizma; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/8 

Predlog spremembe  8 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. še vedno meni, da prenos podatkov v 

večjih količinah pomeni odstopanje od 

načel, na katerih temeljita zakonodaja in 

praksa EU, ter poziva Komisijo in Svet, naj 

se v pogajanjih ustrezno posvetita tej 

težavi, pri tem pa upoštevata, da je 

program za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti sedaj oblikovan 

tako, da ne dovoljuje ciljno usmerjene 

izmenjave podatkov; rešitve bi morale 

zajemati omejitev obsega prenesenih 

podatkov in izpis vrste podatkov, ki jih 

lahko namenski ponudniki filtrirajo in 

izluščijo, pa tudi vrste podatkov, ki 

utegnejo biti vključeni v prenos; 

8. še vedno meni, da prenos podatkov v 

večjih količinah pomeni odstopanje od 

načel, na katerih temeljita zakonodaja in 

praksa EU, ter poziva Komisijo in Svet, naj 

se v pogajanjih ustrezno posvetita tej 

težavi, pri tem pa upoštevata, da je 

program za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti sedaj oblikovan 

tako, da ne dovoljuje ciljno usmerjene 

izmenjave podatkov; rešitve zagotovijo, da 

zahteve po pridobivanju podatkov 

temeljijo na posamičnih specifičnih 

primerih, so časovno omejene in jih 

odobri sodni organ, ter da se nadaljnja 

obdelava omeji na podatke, ki razkrivajo 

povezavo z osebami ali organizacijami, ki 

so predmet preiskave v ZDA; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/9 

Predlog spremembe  9 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da sporazum o medsebojni pravni 

pomoči ni zadostna podlaga za zahteve po 

pridobivanju podatkov v namene programa 

za sledenje financiranja terorističnih 

dejavnosti, še posebej zato, ker ne velja za 

bančna nakazila med tretjimi državami in 

ker bi bila v vsakem primeru potrebna 

predhodna identifikacija določene banke, 

program za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti pa temelji na 

ciljno usmerjenem iskanju prenosov 

sredstev; v prihodnje se morajo pogajanja 

osredotočiti na iskanje rešitve, s katero bi 

postal prvi način združljiv z drugim; 

9. meni, da sporazum o medsebojni pravni 

pomoči omogoča pridobivanje podatkov v 

namene programa za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti, čeprav bi imel 

omejeno področje uporabe zato, ker ne 

velja za bančna nakazila med tretjimi 

državami in ker bi bila v vsakem primeru 

potrebna zahteva vsem bankam v 

posamezni regiji; v prihodnje se morajo 

pogajanja osredotočiti na iskanje rešitve, s 

katero bi postal program za sledenje 

financiranja terorističnih dejavnosti 

združljiv s sistemom sporazuma o 

medsebojni pravni pomoči; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0243/10 

Predlog spremembe  10 

Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0243/2010 

ALDE, S&D, PPE, 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 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zato odločno poziva Svet in Komisijo, 

naj raziščeta načine za vzpostavitev 

preglednega in zakonitega postopka za 

odobritev prenosa in zajemanja ustreznih 

podatkov ter za izvajanje izmenjave 

podatkov in nadzor nad njo; poudarja, da je 

treba pri sprejemanju navedenih ukrepov v 

celoti upoštevati načela nujnosti in 

sorazmernosti ter dosledno spoštovati 

zahteve zakonodaje EU v zvezi s 

temeljnimi pravicami, odgovornost pa 

predati evropskemu organu, kar bi 

omogočilo izvajanje ustrezne evropske 

zakonodaje v polnem obsegu; 

11. zato odločno poziva Svet in Komisijo, 

naj raziščeta načine za vzpostavitev 

preglednega in zakonitega postopka za 

odobritev prenosa in zajemanja ustreznih 

podatkov ter za izvajanje izmenjave 

podatkov in nadzor nad njo; poudarja, da je 

treba pri sprejemanju navedenih ukrepov v 

celoti upoštevati načela nujnosti in 

sorazmernosti, pravne države ter dosledno 

spoštovati zahteve zakonodaje EU v zvezi 

s temeljnimi pravicami, odgovornost pa 

predati evropskemu organu, kar bi 

omogočilo izvajanje ustrezne evropske 

zakonodaje v polnem obsegu; 

Or. en 

 

 


