
 

AD\1056815RO.doc  PE546.558v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

  

 PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019 

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
 

2014/2228(INI) 

7.4.2015 

AVIZ 

al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pe marginea 

Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP ) 

(2014/2228(INI)) 

Raportor pentru aviz: Jan Philipp Albrecht 



 

PE546.558v02-00 2/7 AD\1056815RO.doc 

RO 

PA_NonLeg 



 

AD\1056815RO.doc 3/7 PE546.558v02-00 

 RO 

SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere directivele de negociere ale Consiliului privind Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii; 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la negocierile privind 

schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale Americii1, în special 

punctul 13; 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la programul de supraveghere 

al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din 

diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri 

interne2, 

A. întrucât Uniunea are obligația să respecte Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (Carta), inclusiv articolul 8 referitor la dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, precum și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) referitor la același drept fundamental, pilon esențial al legislației primare a 

Uniunii, care trebuie respectat întru totul de toate acordurile internaționale; 

B. întrucât Uniunea Europeană are obligația, inter alia în conformitate cu articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), să respecte valorile democrației și statului de 

drept; 

C. întrucât Uniunea are obligația, în temeiul articolelor 20 și 21 din Cartă, să respecte 

principiile egalității în fața legii și nediscriminării; 

D. întrucât articolul 1 și articolul 10 alineatul (3) din TUE prevăd că deciziile se iau în mod 

cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean; întrucât transparența și 

un dialog deschis între parteneri, incluzând cetățenii, au o importanță capitală pe parcursul 

negocierilor și în faza de aplicare; întrucât Parlamentul sprijină apelul Ombudsmanului de 

a se asigura transparența; 

E. întrucât negocierile în curs pe marginea acordurilor comerciale internaționale, inclusiv a 

Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) și a Acordului privind 

comerțul cu servicii (TiSA), au o incidență asupra fluxurilor internaționale de date, 

excluzând totodată în întregime protecția vieții private și a datelor, care vor fi discutate în 

paralel în cadrul Sferei de siguranță SUA-UE și al Acordului-cadru SUA-UE privind 

protecția datelor; 

F. întrucât negociatorii din partea SUA au propus un proiect de capitol referitor la comerțul 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227. 
2  Texte adoptate, P7_TA(2014)0230. 



 

PE546.558v02-00 4/7 AD\1056815RO.doc 

RO 

electronic cu ocazia celei de-a 7-a runde de negocieri privind TTIP; întrucât acest proiect 

nu a fost pus la dispoziția deputaților în Parlamentul European; întrucât proiectul de text 

propus de SUA pentru comerțul electronic în cadrul TiSA ar submina normele și garanțiile 

UE privind transferul de date cu caracter personal către țările terțe; întrucât Parlamentul își 

rezervă dreptul de a-și exprima opinia după ce va fi consultat orice noi propuneri și 

proiecte de text legate de acordul TTIP; 

G. întrucât cetățenii unui stat care este parte contractantă la o zonă de liber schimb trebuie să 

beneficieze de facilități de acces la ansamblul zonei; 

H. reamintește că majoritatea statelor membre și Statele Unite au ratificat Convenția OCDE 

pentru combaterea corupției funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale 

internaționale; întrucât mai multe state membre ale UE și SUA au ratificat Convenția 

ONU împotriva corupției; întrucât mai multe state membre ale UE și SUA sunt membre 

ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională pentru Combaterea Spălării Banilor; 

1. adresează Comisiei următoarele recomandări: 

 (a) să se asigure că acordul garantează respectarea deplină a standardelor UE în domeniul 

drepturilor fundamentale, prin includerea unei clauze obligatorii din punct de vedere 

juridic și suspensive referitoare la respectarea drepturilor omului care să reprezinte o 

parte standard a acordurilor comerciale ale UE cu țările terțe; 

 (b) să rețină că consimțământul Parlamentului European pentru versiunea finală a 

acordului TTIP ar putea fi pus sub semnul întrebării cât timp activitățile secrete de 

supraveghere în masă nu sunt complet abandonate și cât timp nu se găsește o soluție 

adecvată pentru drepturile la confidențialitatea datelor ale cetățenilor UE, inclusiv 

dreptul la căi de atac administrative și judiciare, conform punctului 74 din Rezoluția 

Parlamentului European din 12 martie 2014, menționată anterior; 

 (c)  să ia imediat măsuri pentru a se asigura în special că se dă curs recomandărilor făcute 

de Parlament în Rezoluția sa din 12 martie 2014, menționată anterior, privind 

elaborarea unei strategii europene privind independența TI și a unei strategii 

cibernetice a UE; 

 (d) să includă, ca primă prioritate, o clauză orizontală cuprinzătoare și neambiguă, de sine 

stătătoare, bazată pe articolul XIV din Acordul General privind Comerțul cu Servicii 

(GATS), care să excludă total din acord normele UE, existente și viitoare, privind 

protecția datelor cu caracter personal, necondiționat de consecvența cu alte părți din 

TTIP, și să se asigure că acordul nu împiedică aplicarea de excepții pentru furnizarea 

de servicii care pot fi justificate în temeiul normelor relevante ale Organizației 

Mondiale a Comerțului (articolele XIV și XIV bis din GATS); 

 (e) să se asigure că datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii doar dacă 

sunt respectate dispozițiile referitoare la transferurile de date către țări terțe din 

legislația UE privind protecția datelor; să negocieze dispozițiile care tratează fluxul de 

date cu caracter personal numai dacă se garantează și se respectă aplicarea strictă a 

normelor UE privind protecția datelor; 
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 (f) să se asigure că proiectul de capitol privind comerțul electronic propus de negociatorii 

americani în cea de-a șaptea rundă de negocieri asupra TTIP nu este acceptat ca bază 

de negociere în cazul în care conține condiții similare cu proiectul de capitol privind 

comerțul electronic propus de SUA în negocierile privind TiSA; să se opună 

proiectului de capitol privind comerțul electronic propus de SUA în contextul TiSA în 

ceea ce privește datele cu caracter personal; să asigure încheierea cu succes a 

negocierilor privind Sfera de siguranță și Acordul-cadru SUA-UE privind protecția 

datelor; 

 (g) să țină cont de faptul că normele UE privind transferul de date cu caracter personal pot 

interzice prelucrarea acestor date în țări terțe dacă acestea nu respectă standardul UE 

privind „nivelul adecvat de protecție”; să insiste ca orice cerințe pentru localizarea 

echipamentelor și centrelor de procesare a datelor să fie consecvențe cu normele UE 

privind transferurile de date: să coopereze cu SUA și cu alte țări terțe, în condiții 

adecvate, pentru a adopta standarde ridicate și corespunzătoare pentru protecția datelor 

la nivel mondial, în special în contextul Sferei de siguranță și al Acordului-cadru 

SUA-UE privind protecția datelor; 

 (h) să se asigure că litigiile de natură juridică legate de drepturile fundamentale sunt 

soluționate exclusiv de instanțele ordinare competente; să se asigure că dispozițiile 

privind soluționarea litigiilor dintre investitori și state (ISDS) nu periclitează accesul 

egal la justiție și nu subminează democrația; 

 (i)  să acorde atenția cuvenită nevoii de transparență și responsabilitate în negocieri pe 

parcursul întregului proces și să își îndeplinească obligația ce îi revine în temeiul 

articolului 218 alineatul (10) din TFUE, despre care Curtea de Justiție a hotărât recent 

că are caracter statutar1, de a informa Parlamentul de îndată și pe deplin pe parcursul 

tuturor etapelor procedurii; să asigure accesul public la documentele de negociere 

relevante ale tuturor părților, cu excepția celor care urmează să fie clasificate pe baza 

unui motivații clare, de la caz la caz, cu o justificare publică a măsurii în care accesul 

la părțile nedivulgate ale documentelor în cauză riscă să submineze, în mod concret și 

real, interesele protejate prin excepții, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 

accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 

Comisiei2; să se asigure că acordul nu trebuie să aducă atingere în niciun fel 

dispozițiilor legale din UE sau din statele membre cu privire la accesul public la 

documentele oficiale; 

 (j) să crească, în cadrul negocierilor, presiunea politică asupra Statelor Unite pentru a 

garanta deplina reciprocitate a regimului vizelor și tratamentul egal pentru toți 

cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, fără discriminare, în ceea ce privește 

accesul lor în SUA; 

 (k) să includă în acord o clauză privind corupția, frauda fiscală, evaziunea fiscală și 

spălarea de bani, pentru a intensifica cooperarea dintre statele membre și SUA, 

inclusiv prin mecanisme pentru o cooperare internațională mai eficientă, asistență 

                                                 
1 Hotărârea din 24 iunie 2014 în cauza C-658/11 Parlamentul v. Consiliul. 
2 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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juridică reciprocă, recuperarea activelor, asistență tehnică, schimburi de informații și 

aplicarea recomandărilor și standardelor internaționale. 
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