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Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, Ŝe skutki rosyjskiego 

embarga jasno ukazały niezmienne 

znaczenie rolnictwa w wymiarze 

geopolitycznym, wagę dostępu do wielu 

róŜnych rynków rolnych oraz potrzebę 

silnego i strategicznego partnerstwa 

handlowego z wiarygodnymi partnerami 

handlowymi; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, Ŝe dla europejskiego 

rolnictwa duŜe znaczenie ma zapewnienie 

wzajemnie korzystnego handlu z USA, aby 

umocnić pozycję UE jako kluczowego 

podmiotu na światowym rynku bez 

uszczerbku dla dotychczasowych norm 

jakości europejskich produktów rolnych i 

doskonalenia tych norm w przyszłości, a 

jednocześnie zapewnić przetrwanie oraz 

gospodarczą i społeczną stabilność 

europejskiego modelu rolnictwa; 

K. mając na uwadze, Ŝe dla europejskiego 

rolnictwa duŜe znaczenie ma zapewnienie 

dotychczasowych norm jakości 

europejskich produktów rolnych i 

doskonalenie tych norm w przyszłości, aby 

zachować europejski model rolnictwa i 

zapewnić jego gospodarczą i społeczną 

stabilność; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

(xii) naleŜy zapewnić, aby dorobek prawny 

UE dotyczący ochrony danych nie był 

naraŜony na szwank przez liberalizację 

przepływów danych, zwłaszcza w obszarze 

handlu elektronicznego i usług 

finansowych, przy czym naleŜy uznać 

równieŜ znaczenie przepływu danych jako 

podstawy handlu transatlantyckiego i 

gospodarki cyfrowej; naleŜy włączyć do 

umowy – jako jej kluczowy element – 

całościowy i jednoznaczny samodzielny 

przepis horyzontalny, oparty na art. XIV 

Układu ogólnego w sprawie handlu 

usługami (GATS), w całości wyłączający z 

umowy obecne i przyszłe ramy prawne UE 

dotyczące ochrony danych osobowych, bez 

nakładania warunku, iŜ musi on być 

spójny z innymi częściami TTIP; naleŜy 

negocjować przepisy dotyczące przepływu 

danych osobowych jedynie w przypadku 

zagwarantowania i respektowania pełnego 

zastosowania zasad ochrony danych po 

obu stronach Atlantyku, naleŜy teŜ 

współpracować ze Stanami 

Zjednoczonymi w celu zachęcania państw 

trzecich do przyjęcia podobnych wysokich 

standardów ochrony danych na całym 

świecie; 

(xii) naleŜy zapewnić, aby dorobek prawny 

UE dotyczący ochrony danych nie był 

naraŜony na szwank; naleŜy utrzymać 

wysokie europejskie standardy ochrony 

danych, które są niezaleŜne od standardów 

państw trzecich, w tym od standardów 

amerykańskich; 

Or. en 


