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3.5.2010 B7-0244/1 

Predlog spremembe  1 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0244/2010 

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

Sporazumi o evidencah imen letalskih potnikov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker so v digitalni dobi varstvo podatkov, 

pravica do samostojnega odločanja glede 

informacij, osebnostne pravice in pravica 

do zasebnosti postale vrednote, ki imajo 

vse večjo vlogo in jih je zato treba posebej 

zaščititi, 

F. ker so v digitalni dobi varstvo podatkov, 

pravica do samostojnega odločanja glede 

informacij, osebnostne pravice in pravica 

do zasebnosti stalno ogrožene in jih je zato 

treba posebej zaščititi, 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/2 

Predlog spremembe  2 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL  

 

Predlog resolucije B7-0244/2010 

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

Sporazumi o evidencah imen letalskih potnikov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker morata v našem svetu, kjer je 

mobilnost bistvena, večja varnost in 

učinkovitejši boj proti kriminaliteti iti z 

roko v roki z učinkovitejšo in hitrejšo 

izmenjavo podatkov v Evropi in na 

svetovni ravni, 

črtano 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/3 

Predlog spremembe  3 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL  

 

Predlog resolucije B7-0244/2010 

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

Sporazumi o evidencah imen letalskih potnikov 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja na svojo odločenost v boju 

proti terorizmu in organiziranemu ter 

mednarodnemu kriminalu in na svoje trdno 

prepričanje, da je treba doseči pravo 

ravnovesje med varnostnimi ukrepi in 

varstvom državljanskih svoboščin in 

temeljnih pravic ter hkrati zagotoviti kar 

največje spoštovanje zasebnosti, pravice do 

samostojnega odločanja glede podatkov in 

varstva podatkov; ponovno poudarja, da sta 

nujnost in sorazmernost ključni načeli, brez 

katerih boj proti terorizmu ne more biti 

učinkovit; 

1. opozarja na svojo odločenost v boju 

proti terorizmu in organiziranemu ter 

mednarodnemu kriminalu in hkrati na 

svoje trdno prepričanje, da je treba varovati 

državljanske svoboščine in temeljne 

pravice ter hkrati zagotoviti kar največje 

spoštovanje zasebnosti, pravice do 

samostojnega odločanja glede podatkov in 

varstva podatkov; ponovno poudarja, da sta 

nujnost in sorazmernost ključni načeli, brez 

katerih boj proti terorizmu ne more biti 

učinkovit; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/4 

Predlog spremembe  4 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL  

 

Predlog resolucije B7-0244/2010 

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

Sporazumi o evidencah imen letalskih potnikov 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 - alinea 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – zadnjega predpisa, ki ga je 3. februarja 

2010 razglasilo ameriško ministrstvo za 

domovinsko varnost (uradni list št. 75, 

5487-5491), da za nekatere podatke iz 

evidence imen letalskih potnikov, ki jih 

vsebuje sistem ATS (Automated Targeting 

System) tega ministrstva, ne veljajo 

zahteve ameriškega zakona o varstvu 

zasebnosti; 

Or. en 
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3.5.2010 B7-0244/5 

Predlog spremembe  5 

Rui Tavares 

v imenu skupine GUE/NGL  

 

Predlog resolucije B7-0244/2010 

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

Sporazumi o evidencah imen letalskih potnikov 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je treba v vsakem novem 

sporazumu predvideti ustrezne mehanizme 

za revizijo in nadzor; 

6. meni, da je treba v vsakem novem 

sporazumu predvideti ustrezne mehanizme 

za revizijo in sodni nadzor; 

Or. en 

 

 

 


