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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā to, ka Padome piedalās sarunās par direktīvām attiecībā uz pakalpojumu 

tirdzniecības nolīgumu (TiSA)1, 

A. tā kā Savienībai ir saistoša Eiropas Savienības Pamattiesību harta (turpmāk — Harta), 

tostarp tās 8. pants par tiesībām uz personas datu aizsardzību, un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 16. pants par minētajām pamattiesībām, kas uzskatāmas par 

vienu no ES primāro tiesību svarīgākajiem pīlāriem un kas ir pilnībā jāievēro visos 

starptautiskajos nolīgumos; 

B. tā kā Savienībai ir saistošs Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants, kas inter alia 

paredz demokrātijas un tiesiskuma vērtību ievērošanu; 

C. tā kā Savienībai ir saistošs Hartas 20. un 21. pants par vienlīdzību likuma priekšā un 

diskriminācijas aizliegumu; 

D. tā kā LES 1. pantā un 10. panta 3. punktā noteikts, ka lēmumu pieņemšana ir, cik 

iespējams, atklāta un, cik iespējams, tuvināta pilsoņiem; tā kā sarunu laikā, kā arī 

īstenošanas posmā vissvarīgākā ir pārredzamība un atklāts dialogs starp partneriem, 

tostarp iedzīvotājiem; tā kā Parlaments atbalsta ombuda aicinājumu īstenot pārredzamu 

pieeju; 

E. tā kā notiekošajās sarunās par starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem, tostarp par 

pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA), tiek skarti arī jautājumi par starptautiskajām 

datu plūsmām, vienlaikus pilnībā izslēdzot privātumu un datu aizsardzību, un tie tiks 

apspriesti paralēli; 

F. tā kā ASV teksta projekts par e-komerciju TiSA kontekstā apdraudētu ES noteikumus un 

aizsardzības pasākumus personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm; tā kā Parlamentam 

ir tiesības paust savu atzinumu pēc iepazīšanās ar visiem turpmākajiem TiSA nolīguma 

teksta priekšlikumiem un projektiem, 

1. iesniedz Komisijai šādus ieteikumus: 

 a) nodrošināt to, lai ar nolīgumu tiktu garantēta ES pamattiesību standartu pilnīga 

ievērošana, iekļaujot tiesiski saistošu un preventīvu cilvēktiesību klauzulu kā vienu no 

standarta elementiem ES tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm; 

 b) prioritārā kārtā iekļaut visaptverošu un nepārprotamu horizontālu un patstāvīgi 

piemērojamu noteikumu, kas balstīts uz Vispārējās vienošanās par pakalpojumu 

tirdzniecību (GATS) XIV pantu un ar kuru pašreizējie un turpmākie ES tiesību akti 

personas datu aizsardzības jomā tiktu pilnībā izslēgti no nolīguma darbības jomas, 

neparedzot nekādus nosacījumus attiecībā uz to, ka tam vajadzētu atbilst pārējām TiSA 

daļām, un nodrošināt, lai ar nolīgumu netiktu kavēta izņēmumu izpilde par to 

                                                 
1 Padomes dokuments 6891/13, 1. piel. 
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pakalpojumu nodrošināšanu, kuri ir attaisnojami saskaņā ar attiecīgajiem PTO 

noteikumiem (GATS XIV un XIVa pants); 

 c) nodrošināt, ka personas datus ārpus Savienības var pārsūtīt tikai tad, ja tiek ievēroti ES 

datu aizsardzības tiesību aktos paredzētie noteikumi par pārsūtīšanu uz trešām valstīm; 

noteikumus, kas skar personas datu plūsmu, apspriest tikai tad, ja tiek garantēta ES 

datu aizsardzības noteikumu pilnīga piemērošana un ievērošana; 

 d) paust iebildumus pret noteikumiem par personas datu aizsardzību ASV projektā TiSA 

nodaļai par e-komerciju; 

 e) ņemt vērā, ka ES noteikumi par personas datu pārsūtīšanu var liegt šādu datu apstrādi 

trešās valstīs, ja tās neievēro ES atbilstības standartu; uzstāt, lai visas prasības, kas 

skar datu apstrādes aprīkojuma un iestāžu atrašanos, atbilstu ES noteikumiem par datu 

pārsūtīšanu; sadarboties ar trešām valstīm, ievērojot atbilstīgus nosacījumus, lai 

pieņemtu pietiekami augstus datu aizsardzības standartus visā pasaulē; 

 f) pilnībā ņemt vērā pārredzamības un pārskatatbildības nepieciešamību visā procesā un 

ievērot saistības, kas izriet no LESD 218. panta 10. punkta, kuru Tiesa nesenā 

spriedumā atzina par likumiski noteiktu1, visos sarunu posmos nekavējoties un 

pastāvīgi sniegt Parlamentam pilnīgu informāciju; saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem2 nodrošināt, lai sabiedrībai 

būtu pieejami visu pušu attiecīgie sarunu dokumenti, izņemot dokumentus, kuri ir 

jāklasificē, katrā atsevišķā gadījumā publiski pamatojot, kādā mērā piekļuve attiecīgā 

dokumenta neatklātajām daļām varētu konkrēti un reāli apdraudēt ar izņēmumiem 

aizsargātās intereses; nodrošināt, lai nolīgums nekādā veidā nemazinātu ES vai tās 

dalībvalstu to tiesību aktu ietekmi, kuri attiecas uz publisku piekļuvi oficiāliem 

dokumentiem. 

  

  

                                                 
1 2014. gada 24. jūnija spriedums lietā C-658/11 Parlaments pret Padomi. 
2 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 
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