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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид указанията на Съвета за водене на преговори по споразумението за 

търговията с услуги (TiSA)1, 

A. като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) е 

обвързваща за Съюза, включително член 8 от нея относно правото на защита на 

личните данни, както и член 16 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) относно същото основно право, като ключов стълб на първичното 

право на ЕС, който трябва в пълна степен да се зачита от всички международни 

споразумения; 

Б. като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на член 2 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), наред с другото, да поддържа ценности като 

демокрацията и правовата държава; 

В. като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на член 20 и член 21 от Хартата 

да поддържа принципите на равенство пред закона и недискриминация; 

Г. като има предвид, че член 1 и член 10, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 

постановяват, че решенията трябва да се вземат възможно най-открито и възможно 

най-близо до гражданите; като има предвид, че прозрачността и откритият диалог 

между партньорите, включително гражданите, са от огромно значение по време на 

преговорите, както и на етапа на изпълнение; като има предвид, че Парламентът 

одобрява призива на омбудсмана за прозрачен подход; 

Д. като има предвид, че текущите преговори по международни търговски 

споразумения, включително по Споразумението по търговията с услуги (TiSA), 

също засягат международните потоци от данни, като напълно изключват 

неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, които ще бъдат 

обсъдени успоредно; 

Е. като има предвид, че проектът на САЩ на текст относно електронната търговия за 

споразумението TiSA би накърнил правила и гаранции на ЕС при трансфера на 

лични данни към трети държави; като има предвид, че Парламентът си запазва 

правото да изрази становището си след като се запознае с всички възможни бъдещи 

предложения и проекти на текст за споразумението TiSA; 

1. отправя до Комисията следните препоръки: 

 а) да гарантира, че споразумението осигурява пълно зачитане на стандартите на ЕС 

относно основните права чрез включване на правно обвързваща и суспензивна 

                                                 
1 Документ 6891/13 ADD 1 на Съвета. 
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клауза за правата на човека като стандартна част от търговските споразумения 

на ЕС с трети държави; 

 б) да включи, като ключов приоритет, всеобхватна и недвусмислена хоризонтална 

самостоятелна разпоредба, основана на член XIV от Общото споразумение за 

търговия и услуги (ГАТС), която напълно освобождава от споразумението 

съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС относно защитата на лични 

данни, без условие тя да бъде съгласувана с други части от споразумението 

TiSA, както и да гарантира това, че споразумението не пречи на прилагането на 

изключения за доставката на услуги, които са обосновани съобразно 

съответните правила на Световната търговска организация (членове XIV и XIVа 

от ГАТС); 

 в) да гарантира, че лични данни могат да бъдат прехвърляни извън територията на 

Съюза само ако се спазват разпоредбите относно прехвърлянията към трети 

държави в законодателството на ЕС за защита на данните; да води преговори по 

разпоредби, които засягат движението на лични данни, единствено ако пълното 

прилагане на правилата на ЕС за защита на данните е гарантирано и спазено; 

 г) да се противопостави на разпоредбите по отношение на защитата на личните 

данни в проекта на САЩ за главата от TiSA относно електронната търговия; 

 д) да има предвид, че правилата на ЕС относно прехвърлянето на лични данни 

може да забранят обработката на такива данни в трети държави, ако те не 

отговарят на стандарта на ЕС за адекватна защита; да настоява всички 

изисквания относно местонахождението на оборудването за обработка на данни 

и на съответните органи да бъдат в съответствие с правилата на ЕС относно 

трансфера на данни; да си сътрудничи с трети държави в подходящи условия с 

цел приемане на подходящи високи стандарти на защита на данните в целия 

свят; 

 е) да зачита напълно необходимостта от прозрачност и отчетност в преговорите в 

хода на целия процес, както и да изпълни задължението си съгласно член 218, 

параграф 10 от ДФЕС, което неотдавнашно решение на Съда на ЕС потвърди 

като законово регламентирано1, за пълно незабавно информиране на Парламента 

на всички етапи от преговорите; да осигури публичен достъп до важни 

документи от преговорите от всички страни, с изключение на тези, които бъдат 

класифицирани с ясна обосновка за всеки отделен случай, с публична обосновка 

на степента, до която достъпът до неразкритите части от въпросния документ 

има вероятност да накърни, конкретно и действително, защитените от 

изключенията интереси, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 

публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 

Комисията1; да гарантира, че споразумението по никакъв начин не отслабва 

законите на ЕС или на неговите държави членки относно публичния достъп до 

официални документи. 

                                                 
1 Дело C-658/11, Европейски парламент/Съвет, решение от 24 юни 2014 г. 
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