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3.6.2015 A8-0175/48 

Изменение  48 
Марин Льо Пен и други 
 

Доклад A8-0175/2015 
Бернд Ланге 
Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение Й 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че последиците 
от руското ембарго ясно показаха 
продължаващото геополитическо 
значение на селското стопанство, 
важността на наличието на достъп 
до набор от различни 
селскостопански пазари и 
необходимостта от силни и 
стратегически търговски 
партньорства с надеждни търговски 
партньори; 

заличава се 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Изменение  49 
Марин Льо Пен и други 
 

Доклад A8-0175/2015 
Бернд Ланге 
Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение К 
 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че за европейското 
селско стопанство е важно да се осигури 
взаимноизгодна търговска сделка със 
САЩ с цел подобряване на позициите 
на ЕС като основен участник на 
световния пазар без да се излагат на 
риск настоящите стандарти за качество 
на европейските селскостопански 

продукти и бъдещото подобряване на 

тези стандарти, като същевременно се 
запази европейският модел на селско 

стопанство и се осигури неговата 
икономическа и социална 

жизнеспособност; 

К. като има предвид, че за европейското 
селско стопанство е важно да се 
осигурят настоящите стандарти за 
качество на европейските 

селскостопански продукти и бъдещото 

подобряване на тези стандарти, за да се 
запази европейският модел на селско 

стопанство и за да се гарантира 
неговата икономическа и социална 

жизнеспособност; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Изменение  50 
Марин Льо Пен и други 
 

Доклад A8-0175/2015 
Бернд Ланге 
Преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и 

инвестициите (ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 
Параграф – 1 буква б) – точка (xii) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

(xii) да гарантира, че достиженията на 
правото на ЕС по отношение на 

защитата на личните данни не са 

компрометирани чрез 
либерализирането на потоците от 
данни, по-специално в областта на 
електронната търговия и 
финансовите услуги, като 
същевременно признава значението на 
потоците от данни като гръбнак на 
трансатлантическата търговия и 
цифровата икономика; да включи, 
като ключов пункт, широкообхватна 
и недвусмислена хоризонтална 
самостоятелна разпоредба, основана 
на член XIV от Общото споразумение 
за търговия и услуги (ГАТС), която в 
пълна степен освобождава от 
споразумението съществуващата и 
бъдещата правна рамка на ЕС 
относно защитата на лични данни, 
без условие тя да бъде съгласувана с 
други части на ТПТИ; да води 
преговори относно разпоредби, които 
засягат движението на лични данни 
само ако пълното прилагане на 
правилата за защита на данните от 
двете страни на Атлантическия 
океан е гарантирано и спазвано, и да 
си сътрудничи със САЩ, за да 
насърчава трети държави да приемат 

(xii) да гарантира, че достиженията на 
правото на ЕС по отношение на 

защитата на личните данни не са 

компрометирани; да поддържа 
високите стандарти на ЕС за защита 
на данните, които са независими от 
стандартите на трети държави, 
включително стандартите на САЩ; 
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подобни високи стандарти за защита 
на данните по света; 

Or. en 

 

 


