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P7_TA(2010)0029 

Az Európai Parlament 2010. február 11-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok közötti, az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a 
terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az 
Amerikai Egyesült Államoknak történő átadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 

határozatra irányuló javaslatról (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE)) 

(2010/C 341 E/25) 

(Hozzájárulás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0703 és 05305/1/2010 REV 1), 

— tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az Európai Unióból származó 
pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő 
feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államoknak történő átadásáról szóló megállapodás szövegére 
(16110/2009), 

— tekintettel 2009. szeptember 17-i állásfoglalására a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése 
és az ezek elleni küzdelem céljából a pénzügyi fizetési üzenetadatoknak az Egyesült Államok pénz
ügyminisztériuma részére történő hozzáférhetővé tételéről szóló tervbe vett nemzetközi megállapo
dásról ( 1 ), 

— tekintettel a Tanács által az EU működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja - 
együtt 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával - értelmében 
benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C7-0004/2010), 

— tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére, 

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0013/2010), 

1. nem adja meg hozzájárulását a megállapodás megkötéséhez; 

2. kéri az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson be a Tanácsnak ajánlásokat a terrorizmus
finanszírozás megelőzésével foglalkozó, az Egyesült Államokkal kötendő hosszú távú megállapodás céljából; 
ismételten hangsúlyozza, hogy ezen a területen bármely új megállapodásnak meg kell felelnie a Lisszaboni 
Szerződés és az Európai Unió immár kötelező erejű Alapjogi Chartája által létrehozott új jogi kereteknek, és 
megismétli a 2009. szeptember 17-i állásfoglalásában, különösen a (7)-(13) bekezdésben foglalt kéréseket; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, továbbá az Amerikai Egyesült Államok kormányának.
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( 1 ) Elfogadott szövegek. P7_TA(2009)0016. 

2010. február 11., csütörtök


