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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.6.2015 A8-0175/28 

Módosítás  28 
Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 
szóló Szerzıdés 168. és 191. cikkére, és 
különösen a 191. cikk (2) bekezdésében 
említett elıvigyázatossági elvre, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Módosítás  29 
Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
P preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel Juncker elnök politikai 
iránymutatásában azt is egyértelmően 
kijelentette, hogy nem fogadja el, hogy az 
uniós tagállamok bíróságainak 
joghatóságát a befektetıi jogviták esetében 
különszabályok korlátozzák; mivel a TTIP 
keretein belüli beruházásvédelemrıl és 
beruházó és állam közötti vitarendezésrıl 
folytatott nyilvános konzultáció 
eredményei immár elérhetıek, a három 
intézmény jelenleg – külön-külön és 
egymással egyeztetve, valamint 
eszmecserét folytatva a civil 
társadalommal és az üzleti ágazattal – 
végiggondolja azt, hogy hogyan lehet a 
leghatékonyabban biztosítani a 
beruházások védelmét és a beruházókkal 
való egyenlı bánásmódot, biztosítva 
egyúttal az államok szabályozási jogát is; 

P. mivel Juncker elnök politikai 
iránymutatásában azt is egyértelmően 
kijelentette, hogy nem fogadja el, hogy az 
uniós tagállamok bíróságainak 
joghatóságát a befektetıi jogviták esetében 
különszabályok korlátozzák; mivel a TTIP 
keretein belüli beruházásvédelemrıl és 
beruházó és állam közötti vitarendezésrıl 
folytatott nyilvános konzultáció 
eredményei immár elérhetıek, figyelembe 
véve, hogy a benyújtott vélemények 97%-a 
elutasította az ISDS TTIP-be való 
beillesztését, a három intézmény jelenleg – 
külön-külön és egymással egyeztetve, 
valamint eszmecserét folytatva a civil 
társadalommal és az üzleti ágazattal – 
végiggondolja azt, hogy hogyan lehet a 
leghatékonyabban biztosítani a 
beruházások védelmét és a beruházókkal 
való egyenlı bánásmódot, biztosítva 
egyúttal az államok szabályozási jogát is; 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Módosítás  30 
Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
P a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Pa. mivel a Bizottság 2014. szeptember 
10-én azzal az indokkal utasította el a 
„Stop TTIP” címet viselı európai polgári 
kezdeményezés nyilvántartásba vételét, 
hogy az kívül esik a Bizottságnak a 
Szerzıdések végrehajtásához szükséges 
uniós jogi aktusra irányuló javaslatok 
benyújtására vonatkozó hatáskörén; mivel 
a „Stop TTIP” kezdeményezést azóta a 
211/2011/EU rendeletben megállapított 
eljárás keretein kívül elindították, és már 
több mint egymillióan támogatták 
aláírásukkal; mivel a Petíciós Bizottság 
számtalan petíciót kapott, amelyek a 
TTIP-vel kapcsolatos aggodalmakat 
vetnek fel; mivel a petíciók benyújtóinak 
aggodalmai fıleg az import élelmiszerek 
biztonságával és minıségével kapcsolatos 
kockázatokat, az Unióból az USA-ba 
történı adattovábbítást, különösen az 
USA által a természetes és jogi 
személyekrıl győjtött adatok továbbítását 
(az uniós polgárok „digitális 
önrendelkezéshez” való joga), a 
tárgyalások során hiányzó átláthatóságot, 
a TTIP lehetséges – különösen a 
foglalkoztatást és a béreket érintı – 
kedvezıtlen gazdasági hatását, valamint 
az állami hatóságok szabályozási jogának 
a beruházó és állam közötti vitarendezési 
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mechanizmusok révén a vállalatokra 
történı átruházását érintik; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Módosítás  31 
Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – bevezetı rész 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerségrıl (TTIP) szóló 
jelenlegi tárgyalásokkal összefüggésben a 
következı ajánlásokat intézi a 
Bizottsághoz: 

 

(az 1. bekezdés többi része törlésre kerül) 

1. arra kéri a Bizottságot, hogy függessze 
fel a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerségrıl folyó 
tárgyalásokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
3.6.2015 A8-0175/32 

Módosítás  32 
Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
V melléklet – a pont –  v a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 va) a TTIP-t nem szabad az Unió 
külpolitikai céljainak eléréséhez 
felhasználni, és az nem kötelezheti egyik 
államot sem arra, hogy szuverenitását a 
kereskedelempolitikának rendelje alá; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Módosítás  33 
Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - b pont - v pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

v) ösztönözze a szolgáltatások piacra 
jutását a pozitív listás piacra jutáshoz 
használt, úgynevezett hibrid listás 
megközelítés szerint, amelynek értelmében 
a külföldi vállalkozások elıtt megnyitandó 
szolgáltatásokat kifejezetten meg kell 
említeni, az új szolgáltatásokat pedig el 
kell hagyni, egyúttal gondoskodjon arról, 
hogy az esetleges felfüggesztési és 
automatikus beemelési záradékok 
kizárólag a 
megkülönböztetésmentességrıl szóló 
rendelkezések esetében kerüljenek 
alkalmazásra, és kellı rugalmasságot 
engedjen meg az általános gazdasági 
érdekő szolgáltatások újra állami 
ellenırzés alá vonásához, valamint új és 
innovatív szolgáltatások létrejöttének 
figyelembevételéhez; 

v) biztosítsa, hogy a szolgáltatások 
liberalizációjáról szóló tárgyalásokat teljes 
mértékben a “pozitív listás megközelítés” 
alapján folytassák, mind a piacra jutás, 
mind a nemzeti elbánás tekintetében, 
ahogyan az az EU–Korea 
szabadkereskedelmi megállapodásban is 
érvényesül; horizontális záradék révén 
biztosítsa, hogy a közhatóságoknak 
megmarad a lehetıségük arra, hogy a 
liberalizált általános gazdasági érdekő 
szolgáltatások feletti állami ellenırzést 
visszaszerezzék; 

Or. en 



 

AM\1064115HU.doc  PE558.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
3.6.2015 A8-0175/34 

Módosítás  34 
Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – vi pont: 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vi) a tárgyalásoknak érdemben kell 
foglalkozniuk az európai vállalkozások 
tulajdonában lévı tengeri és légi szállítási 
szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi 
egyesült államokbeli korlátozásokkal – és 
azokat meg kell szüntetniük –, amelyek 
olyan egyesült államokbeli 
jogszabályokból fakadnak, mint a Jones-
törvény, a külföldi kotróhajókra vonatkozó 
törvény (Foreign Dredging Act), a 
szövetségi légi közlekedési törvény 
(Federal Aviation Act) és az Egyesült 
Államok légi kabotázsra vonatkozó 
törvénye (Air Cabotage Law), valamint a 
külföldi tulajdonban levı légitársaságok 
tıkéjének korlátozásával kapcsolatosak, 
amelyek súlyosan hátráltatják az USA-ban 
az uniós társaságok piacra jutását, valamint 
az innovációt magában az Egyesült 
Államokban; 

vi) a TTIP-szövegtervezet elfogadásának 
feltételeként meg kell szüntetni azokat az 
európai vállalkozások tulajdonában lévı 
tengeri és légi szállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó jelenlegi egyesült államokbeli 
korlátozásokat, amelyek olyan egyesült 
államokbeli jogszabályokból fakadnak, 
mint a Jones-törvény, a külföldi 
kotróhajókra vonatkozó törvény (Foreign 
Dredging Act), a szövetségi légi 
közlekedési törvény (Federal Aviation Act) 
és az Egyesült Államok légi kabotázsra 
vonatkozó törvénye (Air Cabotage Law), 
valamint a külföldi tulajdonban levı 
légitársaságok tıkéjének korlátozásával 
kapcsolatosak, amelyek súlyosan 
hátráltatják az USA-ban az uniós 
társaságok piacra jutását, valamint az 
innovációt magában az Egyesült 
Államokban; 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Módosítás  35 
William (The Earl of) Dartmouth 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – vi a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 via) az Egyesült Királyság Országos 
Egészségügyi Szolgálatát (National 
Health Service) teljes egészében zárják ki 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség rendelkezéseibıl; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Módosítás  36 
William (The Earl of) Dartmouth 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – vi b pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 vib) az Egyesült Királyság Országos 
Egészségügyi Szolgálata (National Health 
Service) számára biztosítsák a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségbıl való teljes kizárást a piacra 
jutásról szóló tárgyalások során úgy, hogy 
ezt a kizárást a transzatlanti kereskedelmi 
és beruházási partnerségbıl eredı 
vitarendezési mechanizmus révén ne 
lehessen kifogásolni; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Módosítás  37 
Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 
Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - i a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 ia) határozza meg azokat a különösen 
mezıgazdasági ágazatokat és 
alágazatokat, amelyeket ki kell zárni a 
TTIP keretén belüli szabályozási 
együttmőködésbıl, ideértve azon érzékeny 
területeket, ahol az uniós és az egyesült 
államokbeli jogszabályok jelentıs 
mértékben különböznek, így többek között 
a géntechnológiával módosított 
szervezetekkel, a klónokkal és utódaikkal, 
a bontott csirke klórral történı 
fehérítésével, a húsiparban és a 
tejtermelésnél használt növekedési 
hormonokkal, az állattartásban 
alkalmazott antibiotikumokkal, a 
mezıgazdasági vegyszerekkel, valamint a 
növényvédı szerekkel kapcsolatos 
jogszabályokat; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/38 

Módosítás  38 
Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, David Borrelli 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - ii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

ii) gondoskodjon arról, hogy az állat- és 
növény-egészségügyi intézkedéseket érintı 
és a kereskedelem technikai akadályaival 
kapcsolatos tárgyalások egyaránt az állat- 
és növény-egészségügyi intézkedések 
alkalmazásáról, illetve a kereskedelem 
technikai akadályairól szóló többoldalú 
megállapodások központi elvein 
alapuljanak, valamint védje az európai 
egészségügyi és növény-egészségügyi 
elıírásokat és eljárásokat; törekedjen 
elsısorban a túlzott terhekkel járó állat- 
és növény-egészségügyi intézkedések – 
köztük a vonatkozó behozatali eljárások – 
eltörlésére vagy jelentıs csökkentésére; 
különösen azt biztosítsa, hogy az elızetes 
jóváhagyásokat, kötelezı eljárási 
szabályokat, illetve vámkezelés elıtti 
vizsgálatokat ne alkalmazzák állandó 
behozatali intézkedésként; érje el az 
átláthatóság és a nyitottság fokozását, az 
egyenértékő normák kölcsönös elismerését, 
a bevált gyakorlatok cseréjét, a szabályozó 
hatóságok és az érdekelt felek közötti 
párbeszéd fokozását, illetve a nemzetközi 
szabványalkotó testületeken belüli 
együttmőködés erısítését; az állat- és 
növény-egészségügyi, valamint a 
kereskedelem technikai akadályaira 
vonatkozó intézkedésekrıl folytatott 

ii) érje el az átláthatóság és a nyitottság 
fokozását, az egyenértékő normák 
kölcsönös elismerését, a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a szabályozó hatóságok és az 
érdekelt felek közötti párbeszéd fokozását, 
illetve a nemzetközi szabványalkotó 
testületeken belüli együttmőködés 
erısítését; az állat- és növény-
egészségügyi, valamint a kereskedelem 
technikai akadályaira vonatkozó 
intézkedésekrıl folytatott tárgyalások 
keretében biztosítsa, hogy az élelmiszer-
biztonság garantálása, valamint az 
emberek, állatok és növények életének 
vagy egészségének megóvása érdekében az 
Unióban bevezetett magas szintő normák 
semmilyen módon ne sérüljenek; 
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tárgyalások keretében biztosítsa, hogy az 
élelmiszer-biztonság garantálása, valamint 
az emberek, állatok és növények életének 
vagy egészségének megóvása érdekében az 
Unióban bevezetett magas szintő normák 
semmilyen módon ne sérüljenek; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Módosítás  39 
Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - ii a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 iia) a TTIP-et nem szabad a szabályozási 
harmonizáció vagy hasonló hatású 
megfogalmazás címén globális 
szabályozási rendszer létrehozására 
felhasználni, mivel e harmonizáció 
hajlamos a kkv-kat büntetni, és a piaci 
versenyt torzítani; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Módosítás  40 
Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont –xiv pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xiv) gondoskodjon arról, hogy a 
beruházásvédelmi rendelkezések a 
letelepedést követı rendelkezésekre 
korlátozódjanak és a nemzeti elbánásra, a 
legnagyobb kedvezmény elvére, a 
tisztességes és egyenlı bánásmódra, 
valamint a közvetlen és közvetett 
kisajátítással szembeni védelemre 
összpontosítsanak, beleértve az azonnali, 
megfelelı és hatékony kártérítéshez való 
jogot; a védelmi elıírásokat, valamint a 
beruházó és a beruházás fogalmának 
meghatározását jogilag pontosan meg kell 
fogalmazni, ezáltal védelmet nyújtva a köz 
érdekében érvényesülı szabályozási jog 
számára, és egyértelmően meghatározva a 
közvetett kisajátítás fogalmát és 
megakadályozva a megalapozatlan vagy 
komolytalan követeléseket; a tıke szabad 
mozgását az EU-Szerzıdés rendelkezései 
szerint kell biztosítani, pénzügyi válságok 
esetére pedig idıben nem korlátozott 
prudenciális kivételt kell megállapítani; 

xiv) biztosítsa, hogy a külföldi beruházók 
megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesüljenek, és tisztességes módon 
lehetıségük legyen sérelmeikre 
jogorvoslatot kérni és kapni, ugyanakkor 
ne élhessenek több joggal, mint a hazai 
beruházók; ellenezze az ISDS TTIP-be 
való beillesztését, mivel a 
beruházásvédelem érvényre juttatására 
egyéb lehetıségek – például belföldi 
jogorvoslati lehetıségek – is rendelkezésre 
állnak, és az Unióban és az Egyesült 
Államokban biztosított beruházásvédelmi 
szint teljességgel elegendı a jogbiztonság 
szavatolásához; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Módosítás  41 
Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 
Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - e pont - iv a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 iva) nyújtson részletes és rendszeresen 
naprakésszé tett tájékoztatást az uniós 
polgárok számára a TTIP legújabb 
fejleményeivel kapcsolatban, többek 
között a közösségi hálózatokon, a médián 
és egyéb kommunikációs csatornákon 
keresztül is; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Módosítás  42 
Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 
az EFDD képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - b pont - xii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(xii) gondoskodjon arról, hogy az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
vívmányokat ne veszélyeztesse az 
adatáramlás liberalizációja, különösen az e-
kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások 
terén, egyúttal elismerve az adatáramlás 
fontosságát mint a transzatlanti 
kereskedelem és a digitális gazdaság 
gerincét; alapvetı prioritásként foglaljon 
bele a megállapodásba egy – a 
szolgáltatások kereskedelmérıl szóló 
általános egyezmény (GATS) XIV. cikkén 
alapuló – átfogó és egyértelmő, 
horizontális és önálló rendelkezést, amely a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
meglévı és jövıbeli uniós jogszabályokat 
teljes körően kivonja a megállapodás alól, 
azon feltétel nélkül, hogy a záradéknak 
összhangban kell állnia a TTIP egyéb 
részeivel; csak akkor folytasson 
tárgyalásokat a személyes adatok forgalmát 
érintı rendelkezésekrıl, amennyiben 
garantálják és tiszteletben tartják az 
Atlanti-óceán mindkét partja adatvédelmi 
szabályainak teljes körő alkalmazását, és 
mőködjön együtt az USA-val, hogy a 
harmadik országokat szerte a világban 
hasonlóan magas szintő adatvédelmi 
normák elfogadására ösztönözzék; 

xii) gondoskodjon arról, hogy az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
vívmányokat ne veszélyeztesse az 
adatáramlás liberalizációja, különösen az e-
kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások 
terén, egyúttal elismerve az adatáramlás 
fontosságát mint a transzatlanti 
kereskedelem és a digitális gazdaság 
gerincét; alapvetı prioritásként foglaljon 
bele a megállapodásba egy – a 
szolgáltatások kereskedelmérıl szóló 
általános egyezmény (GATS) XIV. cikkén 
alapuló – átfogó és egyértelmő, 
horizontális és önálló rendelkezést, amely a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
meglévı és jövıbeli uniós jogszabályokat 
teljes körően kivonja a megállapodás alól, 
azon feltétel nélkül, hogy a záradéknak 
összhangban kell állnia a TTIP egyéb 
részeivel;  

Or. en 
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