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Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par 

tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara 

pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu 

finansēšanas izsekošanas programmu *** 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma 

projektu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas 

Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, 

kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu 

Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (11222/1/2010/REV 1 un COR 1 - C7-

0158/2010– 2010/0178(NLE)) 

 

 

(Piekrišanas procedūra) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (11222/1/2010/REV 1 un COR 1), 

– ņemot vērā tekstu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm 

par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara 

pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas 

programmu, kas pievienota iepriekš minētajam Padomes lēmuma projektam, 

– ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt 

sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai 

Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu 

ziņojumapmaiņas datus terorisma un teroristu finansēšanas novēršanai un apkarošanai1, 

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 22. jūnija atzinumu2, 

– ņemot vērā 29. panta datu aizsardzības darba grupas un darba grupas policijas un tiesiskuma 

jautājumos 2010. gada 25. jūnijā pausto viedokli, 

 

– ņemot vērā Padomes iesniegto piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 87. panta 2. punkta 

a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu (C7-0158/2010), 

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7-0224/2010), 

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai; 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0143. 
2  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 



 

2. aicina Komisiju saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantu, ar ko paredz, 

ka personas dati ir „neatkarīgu iestāžu” uzraudzībā, pēc iespējas drīz izvirzīt Eiropas 

Parlamentam un Padomei trīs kandidatūras, no kurām izvēlēties to, kura pildīs ES 

neatkarīgās personas uzdevumus saskaņā ar nolīguma 12. panta 1. punktu; norāda, ka 

procedūrai mutatis mutandis jābūt tādai pašai kā tā, kuru Eiropas Parlaments un Padome 

ievēroja, ieceļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju atbilstīgi Regulai 

(EK) Nr. 45/20011, ar ko īsteno EK Līguma 286. pantu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem un Amerikas Savienoto Valstu valdībai; tāpat uzdod 

priekšsēdētājam sākt parlamentu sadarbības dialogu ar ASV pārstāvju palātas priekšsēdētāju 

un ASV senāta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju par turpmāko Eiropas Savienības un 

ASV datu aizsardzības pamatnolīgumu. 

 

 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu 

datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.). 

 


