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3.5.2010 B7-0244/1 

Amendamentul   1 

Rui Tavares 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul  

F. întrucât în epoca digitală actuală, 
protecția datelor, dreptul la autonomie în 

materie de informații, drepturile persoanei 
și dreptul la viață privată au devenit valori 
care joacă un rol din ce în ce mai 
important și care, prin urmare, trebuie 
protejate cu o atenție specială; 

F. întrucât în era digitală actuală protecția 
datelor, dreptul la autonomie în materie de 

informații, drepturile persoanei și dreptul la 
viață privată sunt în permanență 
amenințate și, prin urmare, trebuie 

protejate cu o atenție specială; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/2 

Amendamentul   2 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul  

G. întrucât în lumea în care trăim, care 
are drept caracteristică esențială 
mobilitatea, sporirea securității și 
consolidarea luptei împotriva 
infracționalității trebuie să se îmbine cu 
un schimb de date mai eficient și mai 
rapid la nivel european și mondial, 

eliminat 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/3 

Amendamentul   3 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul  

1. își reafirmă hotărârea de a combate 

terorismul și criminalitatea organizată și 
transfrontalieră, precum și convingerea 
fermă că este necesară găsirea unui 
echilibru adecvat între măsurile de 
securitate și protecția libertăților civile și a 

drepturilor fundamentale, asigurând, în 
același timp, respectarea absolută a vieții 
private, a dreptului la autonomie în materie 

de informații și a protecției datelor; 
reafirmă faptul că necesitatea și 
proporționalitatea reprezintă principii 
esențiale, fără de care lupta împotriva 
terorismului nu va fi niciodată eficientă; 

1. își reafirmă hotărârea de a combate 

terorismul și criminalitatea organizată și 
transfrontalieră și, în același timp, 
reamintește convingerea sa fermă că este 

necesară protejarea libertăților civile și a 
drepturilor fundamentale, asigurându-se, în 

același timp, respectarea absolută a vieții 
private, a dreptului la autonomie în materie 
de informații și a protecției datelor; 
reafirmă faptul că necesitatea și 
proporționalitatea reprezintă principii 
esențiale, fără de care lupta împotriva 
terorismului nu va fi niciodată eficientă; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/4 

Amendamentul   4 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 – liniuța 3a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul  

  - norma finală promulgată la 3 februarie 
2010 de Departamentul pentru Securitate 
Internă al SUA în Registrul Federal vol. 
75, 5487-5491, în vederea exceptării 
anumitor date din PNR cuprinse în 
Sistemul DHS de orientare automată de la 
anumite cerințe prevăzute de Legea 
privind dreptul la viață privată a SUA; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/5 

Amendamentul   5 

Rui Tavares 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0244/2010 

ALDE, S&D, PPE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunere de rezoluție Amendamentul  

6. consideră că în orice acord nou trebuie 

prevăzute mecanisme adecvate de revizuire 
și de control; 

6. consideră că în orice acord nou trebuie 

prevăzute mecanisme adecvate de revizuire  
și de supraveghere judiciară; 

Or. en 

 

 


