
Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych 
z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do 
celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów *** 

P7_TA(2010)0279 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych 
z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do 

terrorystów (11222/1/2010/REV 1 and COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE)) 

(2011/C 351 E/42) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11222/1/2010/REV 1 i COR 1), 

— uwzględniając treść Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych 
z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terro
rystów, która została załączona do ww. projektu decyzji Rady, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zalecenia Komisji dla Rady w sprawie 
upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
dotyczących umowy służącej udostępnianiu Departamentowi Skarbu Stanów Zjednoczonych danych 
z komunikatów finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi, walki z terroryzmem 
i finansowaniem go ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 22 czerwca 2010 r. ( 2 ), 

— uwzględniając opinię wydaną przez grupę roboczą ds. ochrony danych ustanowioną na mocy art. 29 
oraz przez grupę roboczą ds. policji i wymiaru sprawiedliwości w dniu 25 czerwca 2010 r., 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 218 ust. 6 lit. a) 
w związku z art. 87 ust. 2 lit. b) i art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0158/2010), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7- 
0224/2010), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;
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( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0143. 
( 2 ) Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym. 
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2. zwraca się do Komisji, by – zgodnie z art. 8 europejskiej karty praw podstawowych, który wymaga, 
aby dane osobowe podlegały kontroli „niezależnego organu” – jak najszybciej przedłożyła Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie listę trzech kandydatów do roli niezależnego urzędnika, o którym mowa w art. 12 
ust. 1 umowy; zwraca uwagę, że procedura ta powinna być mutatis mutandis analogiczna do tej stosowanej 
przez Parlament Europejski i Radę w celu powołania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 ( 1 ) wdrażającym art. 286 traktatu WE; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki; 
ponadto zobowiązuje swojego przewodniczącego do nawiązania dialogu międzyparlamentarnego ze 
spikerem Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz przewodniczącym pro tempore Senatu Stanów 
Zjednoczonych na temat przyszłej umowy ramowej w sprawie ochrony danych pomiędzy Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001 r., s. 1). 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych * 

P7_TA(2010)0280 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

(08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE)) 

(2011/C 351 E/43) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
(08029/2010), 

— uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 
w dniu 8 lipca 2010 r., w sprawie podstawowej organizacji centralnej administracji ESDZ, 

— uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej, 

— uwzględniając art. 27 ust. 3 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7- 
0090/2010), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinie Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budże
towej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0228/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa;
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