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Pakeitimas 539
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

c) dėl netarifinių kliūčių:

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga 
susijusių teisės aktų rengimą, saugant ES 
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą jų 
lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

Išbraukta.

ii) derybas dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių priemonių taikymo ir 
techninių prekybos kliūčių priemonių 
taikymo pagrįsti pagrindiniais daugiašalės 
Sutarties dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir daugiašalės 
Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 
principais; pirmiausia siekti didinti 
skaidrumą ir atvirumą, stiprinti 
reguliuotojų dialogą ir gerinti 
tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
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gerbti kiekvienai šaliai svarbius 
klausimus ir pagrindines vertybes, 
pavyzdžiui, ES atsargumo principą, ir į 
juos atsižvelgti;
iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos 
ir laiku įgyvendintos tarptautinės 
priemonės, remiantis sėkminga 
tarptautine patirtimi, kaip antai ISO 
standartais arba Jungtinių Tautų Europos 
ekonominės komisijos (JT EEK)
Pasauliniu forumu transporto priemonių 
reglamentavimui suderinti (WP.29); 
nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;
iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine 
našta bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;
v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus 
Atlanto nustatytų reguliavimo sistemų, 
taip pat atsižvelgti į Europos Parlamento 
vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese 
ir jo demokratišką ES reguliavimo 
procesų priežiūrą ir kartu budriai 
užtikrinti subalansuotą suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą konsultacijose, 
kurios vykdomos rengiant reguliavimo 
pasiūlymą;
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Or. fr

Pakeitimas 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto įžanginė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

c) dėl netarifinių kliūčių: c) dėl bendradarbiavimo ir nuoseklumo 
reguliavimo srityje ir netarifinių kliūčių:

Or. en

Pakeitimas 541
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto -i papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-i) įtraukti kompleksinius reglamentavimo 
nuoseklumo ir skaidrumo klausimus, 
siekiant parengti ir įgyvendinti 
veiksmingas, ekonomiškas ir labiau 
suderintas prekių ir paslaugų taisykles, 
įskaitant ankstyvas konsultacijas dėl 
svarbių taisyklių, poveikio vertinimų 
panaudojimą, vertinimus, periodines 
galiojančių reglamentavimo priemonių 
peržiūras ir gerosios reglamentavimo 
patirties pavyzdžių taikymą;

Or. en

Pakeitimas 542
Ulrike Müller
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų garantuojama, kad į susitarimą 
nebūtų įtraukta jokių nuostatų, kurios 
galėtų turėti atgrasantį poveikį Europos 
Sąjungai ir jos valstybėms narėms ateityje 
priimti teisės aktus ar kuriomis 
nacionaliniams teisės aktų leidėjams būtų 
nustatytos naujos pareigos teikti 
ataskaitas; bendradarbiavimu 
reguliavimo srityje skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga susijusių 
teisės aktų rengimą, saugant ES kultūrų 
įvairovę ir užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
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būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu pagal SESV 191 
straipsnyje įtvirtintą atsargumo principą
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga susijusių 
teisės aktų rengimą, saugant ES kultūrų 
įvairovę ir užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

Or. es

Pakeitimas 544
Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų 
rengimą, saugant ES kultūrų įvairovę ir 
užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų šalių 
derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi 
nustatyti ir labai aiškiai nurodyti, kurios 
reguliavimo priemonės ir standartai yra 
pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant ir užtikrinant 
aukštus Europos standartus; pritarti tam, 
kad būtų nustatytas privalomas 
reguliavimo institucijų struktūrinis 
dialogas ir bendradarbiavimas, jokiu 
būdu nepažeidžiant reguliavimo 
institucijų savarankiškumo; pabrėžti, kad 
tam turėtų būti taikomi išankstinio 
perspėjimo mechanizmai ir bendravimas 
rengiant reguliavimo nuostatas;
atsižvelgti į tai, kad reguliavimo skirtumai 
yra pagrindinė netarifinė kliūtis (NK) 
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pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

prekybai ir kad reguliavimo institucijos 
turėtų apsvarstyti, kaip skatinti 
suderinamumą, pavyzdžiui, taikant 
abipusį pripažinimą, reikalavimų 
suderinimą arba suvienodinimą;

Or. en

Pakeitimas 545
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; Europos Sąjungoje ir JAV 
taikomi skirtingi reguliavimo metodai 
brangiai kainuoja abiejose Atlanto pusėse 
veikiančiai pramonei ir suderinus šiuos 
metodus galima smarkiai padidinti 
efektyvumo rodiklius, kartu suteikiant 
Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžios institucijoms galimybę 
išlaikyti ir užtikrinti savo piliečiams 
aukštos kokybės standartus ir saugumą;
abiejų šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 
metų besitęsiančių derybų patirtimi, turi 
nustatyti ir labai aiškiai nurodyti, kurios 
reguliavimo priemonės ir standartai yra 
pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse, pvz., 
atliekant vaistų gamybos vietų patikras,
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
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galimi tik geresni informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų 
rengimą, saugant ES kultūrų įvairovę ir 
užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų šalių 
derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios 
reguliavimo priemonės ir standartai yra 
pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų užtikrinamas aukščiausio lygio 
sveikatos apsauga ir sauga, apimanti 
maisto saugą ir kokybę, vartotojų, 
darbuotojų, aplinkos ir Europos Sąjungos 
kultūrų įvairovės apsaugos teisės aktus, ir 
kartu būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas; atmesti 
bet kokį standartų derinimą jų mažinimo 
linkme ar abipusį nelygiaverčių standartų 
pripažinimą; užtikrinti, kad 
bendradarbiavimu reguliavimo srityje 
nebūtų sumenkinta valstybės teisė imtis 
reguliavimo priemonių; užtikrinti, kad 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
procesas vyktų kuo skaidriau ir įtraukiau, 
pirmiausia įtraukiant socialinius 
partnerius; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios techninės procedūros ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;
derybininkai turėtų užtikrinti, kad 
bendradarbiaujant reguliavimo srityje 
nebūtų lėtinami teisėkūros procesai ir kad 



PE552.129v01-00 10/56 AM\1055773LT.doc

LT

šis bendradarbiavimas nebūtų taikomas 
nei sektoriams, kurie nėra derybų 
objektas, nei nacionaliniams ar žemesnio 
lygmens norminiams aktams;

Or. en

Pakeitimas 547
Salvatore Cicu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi ne vienerius metus 
besitęsiančių derybų ir dalyvavimo 
įvairiuose forumuose, kaip antai 
Transatlantinės ekonomikos taryba ir 
aukšto lygio bendradarbiavimo forumas, 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

Or. it

Pakeitimas 548
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis, 
įsteigiant Reguliavimo bendradarbiavimo 
tarybą, būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka – būtų 
aptiktos ir panaikintos ateityje galimos 
netarifinės prekybos kliūtys, kurių 
atžvilgiu vykdant dialogą reguliavimo 
klausimais galima palengvinti prekybą ir 
investicijas, kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; užtikrinti, kad reguliavimo 
srityje būtų bendradarbiaujama ir 
centriniu, ir necentriniu lygmeniu; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurioms
reguliavimo priemonėms ir standartams
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinamas platus, daug apimantis 
struktūrizuotas dialogas su JAV ir
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lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga susijusių 
teisės aktų rengimą, saugant ES kultūrų 
įvairovę ir užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

veiksminga, konkurencinga ekonominė 
aplinka, lengvinant prekybą ir investicijas 
ir kartu gerinant sveikatos apsaugą ir 
saugą, su vartotojais, darbu ir aplinkosauga 
susijusių teisės aktų rengimą, saugant ES 
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą jų 
lygį;

siekti apibrėžti aukštos kokybės standartus 
ir vartotojams skirtus teisės aktus, 
parengtus pagal aukščiausius kiekvieno 
sektoriaus standartus, nepamirštant, kad 
pasiekti rezultatai taps de facto 
tarptautiniais standartais; taigi, abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai; pabrėžia, kad MVĮ 
patiria neproporcingai didelį NK poveikį;

Or. en

Pakeitimas 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai 
turėtų stengtis pasiekti kuo geresnių 
rezultatų kiekviename sektoriuje; tačiau 
jie, remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių 
derybų patirtimi, turi nustatyti ir labai 
aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama teisinga, veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant žmonių ir gyvūnų sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų, 
aukščiausių sanitarinių ir fitosanitarinių 
standartų rengimą, saugant ES kultūrų 
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patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

įvairovę ir užtikrinant aukščiausią jų lygį; 
abiejų šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 
metų besitęsiančių derybų patirtimi, turi 
nustatyti ir labai aiškiai nurodyti, kurios 
reguliavimo priemonės ir standartai yra 
pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

Or. fr

Pakeitimas 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turėtų nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema, ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

Or. de
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Pakeitimas 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga 
susijusių teisės aktų rengimą, saugant ES 
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą jų
lygį; abiejų šalių derybininkai, remdamiesi 
1,5 metų besitęsiančių derybų patirtimi,
turi nustatyti ir labai aiškiai nurodyti, 
kurios reguliavimo priemonės ir standartai 
yra pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad skaidraus, veiksmingo ir 
efektyvaus bendradarbiavimo reguliavimo 
srityje ir nuoseklumo nuostatomis būtų 
skatinamos ir supaprastinamos prekyba ir 
investicijos, kartu užtikrinant aukštą 
sveikatos apsaugos, vartotojų apsaugos, 
darbo saugos, aplinkosaugos ir ES kultūrų 
įvairovės apsaugos lygį; abiejų šalių 
derybininkai turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios sritys bus reguliavimo 
nuoseklumo arba bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje dalykas, o kurios į šį 
skyrių nebus įtrauktos, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema, ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

Or. de

Pakeitimas 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis
būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga susijusių 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimas
reguliavimo srityje būtų taikomas tik 
aiškiai nurodytose sektorinėse srityse, 
kuriose ES ir JAV taiko panašaus lygio 
apsaugą, be to, primygtinai tvirtina, jog 
turi būti konkrečiai nurodyta, kad bet 
kokia TPIP susitarimo nuostata dėl 
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teisės aktų rengimą, saugant ES kultūrų 
įvairovę ir užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais ir tvirta rinkos stebėsenos 
sistema ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
nereiškia procedūrinio reikalavimo dėl su 
juo susijusių Sąjungos teisės aktų 
priėmimo ir nesukuria naujų 
įgyvendinamų teisių tuo atžvilgiu;
užtikrinti, kad TPIP susitarimu būtų 
skatinama gerinti ir išlaikyti sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, paremtas
bendrais aukštais standartais ir tvirta rinkos 
stebėsenos sistema, ir kuriose galimi tik 
geresni informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo ir 
nuoseklumo reguliavimo srityje skyriaus 
nuostatomis būtų skatinama veiksminga, 
skaidri, konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga susijusių 
teisės aktų rengimą, saugant abiejų šalių
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą 
minėtų dalykų lygį; pažymi, kad tam 
tikrose srityse gali būti sunku rasti 
sutarimą, tačiau primygtinai reikalauja, 
kad, kai tik įmanoma, derybininkai 
nustatytų, kam gali būti taikomas bendras 
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taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

metodas, kuriose srityse pageidaujama 
abipusio pripažinimo, paremto bendrais 
aukštais standartais ir tvirta rinkos 
stebėsenos sistema;

Or. en

Pakeitimas 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu, 
gyvūnų sveikata ir aplinkosauga susijusių 
teisės aktų rengimą, saugant ES kultūrų 
įvairovę ir užtikrinant aukštą jų lygį; abiejų 
šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 metų 
besitęsiančių derybų patirtimi, turi nustatyti 
ir labai aiškiai nurodyti, kurios reguliavimo 
priemonės ir standartai yra pagrindiniai, 
dėl kurių neinama į kompromisus, kuriems 
gali būti taikomas bendras metodas, 
kuriose srityse pageidaujama abipusio 
pripažinimo, paremto bendrais aukštais 
standartais, tvirta rinkos stebėsenos sistema
ir žemės ūkio bei pramonės prekių 
atsekamumu, ir kuriose galimi tik geresni 
informacijos mainai;

Or. en

Pakeitimas 557
Eleonora Forenza
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, 
konkurencinga ekonominė aplinka, 
lengvinant prekybą ir investicijas ir kartu 
gerinant sveikatos apsaugą ir saugą, su 
vartotojais, darbu ir aplinkosauga 
susijusių teisės aktų rengimą, saugant ES 
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą jų 
lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 
patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

i) bendradarbiavimą reguliavimo srityje 
laikyti grėsme, galinčia susilpninti 
demokratiškai išrinktų organų 
prerogatyvas ir atskaitingumą, ypač 
tokiais itin svarbiais aspektais kaip 
saugumo standartai, darbo politika ir 
vartotojų apsauga, taip pat laikyti šį 
bendradarbiavimą rimtu viešųjų diskusijų 
apribojimu; be to, pabrėžia riziką, kad, 
taikant tokią sistemą, reguliavimas viešojo 
intereso labui gali būti sustabdytas 
išrinktam organui jo dar net neaptarus;

Or. en

Pakeitimas 558
Goffredo Maria Bettini

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinama veiksminga, konkurencinga 
ekonominė aplinka, lengvinant prekybą ir 
investicijas ir kartu gerinant sveikatos 
apsaugą ir saugą, su vartotojais, darbu ir 
aplinkosauga susijusių teisės aktų rengimą, 
saugant ES kultūrų įvairovę ir užtikrinant 
aukštą jų lygį; abiejų šalių derybininkai, 
remdamiesi 1,5 metų besitęsiančių derybų 

i) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriaus nuostatomis 
būtų skatinamas platus, daug apimantis 
struktūrizuotas dialogas su JAV ir
veiksminga, konkurencinga ekonominė 
aplinka, lengvinant prekybą ir investicijas 
ir kartu gerinant sveikatos apsaugą ir 
saugą, su vartotojais, darbu ir aplinkosauga 
susijusių teisės aktų rengimą, saugant ES 
kultūrų įvairovę ir užtikrinant aukštą jų 
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patirtimi, turi nustatyti ir labai aiškiai 
nurodyti, kurios reguliavimo priemonės ir 
standartai yra pagrindiniai, dėl kurių 
neinama į kompromisus, kuriems gali būti 
taikomas bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;

lygį; siekti apibrėžti aukštos kokybės 
standartus ir vartotojams skirtus teisės 
aktus, parengtus pagal aukščiausius 
kiekvieno sektoriaus standartus, 
nepamirštant, kad pasiekti rezultatai taps 
de facto tarptautiniais standartais; taigi, 
abiejų šalių derybininkai, remdamiesi 1,5 
metų besitęsiančių derybų patirtimi, turi 
nustatyti ir labai aiškiai nurodyti, kurios 
reguliavimo priemonės ir standartai yra 
pagrindiniai, dėl kurių neinama į 
kompromisus, kuriems gali būti taikomas 
bendras metodas, kuriose srityse 
pageidaujama abipusio pripažinimo, 
paremto bendrais aukštais standartais ir 
tvirta rinkos stebėsenos sistema ir kuriose 
galimi tik geresni informacijos mainai;
pabrėžia, kad MVĮ patiria neproporcingai 
didelį NK poveikį;

Or. en

Pakeitimas 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ia) remti nuostatą, kad aukštų apsaugos 
standartų laikymasis ir skatinimas turi 
būti bet kokio prekybos susitarimo tikslas 
ir kad bet kokiu prekybos susitarimu turi 
būti paisoma vyriausybių teisės vartotojų 
sveikatos apsaugos ir saugos standartus 
reglamentuoti tokiu lygmeniu, kokį jos 
laiko tinkamu. Todėl į derybas nereikėtų 
įtraukti visų tų sričių, kuriose Sąjunga ir 
JAV laikosi labai skirtingų taisyklių ir 
požiūrių;

Or. es
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Pakeitimas 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ia) – atsižvelgti į tai, kad netarifinės 
kliūtys (NK) derybose Europos Sąjungai 
yra viena iš pagrindinių problemų; 
užtikrinti, kad derybos šioje srityje būtų 
vykdomos laikantis aukščiausių 
skaidrumo standartų, t. y., be kita ko, turi 
būti parengtas visų netarifinių kliūčių, 
kurios gali būti panaikintos susitarimu, 
sąrašas; primena, kad tam tikros 
netarifinės kliūtys Europoje yra tiesiogiai 
susijusios su ES piliečių kolektyviniais 
prioritetais ir gyvenimo būdu ir todėl 
turėtų būti išlaikytos;

Or. en

Pakeitimas 561
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ia) užtikrinti, kad jeigu susitarimas bus 
patvirtintas, jis neturėtų neigiamo 
poveikio visuotiniam vaistų 
prieinamumui;

Or. en

Pakeitimas 562
Yannick Jadot, Ska Keller
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ia) užtikrinti, kad TPIP nuostatos nebūtų 
taikomos žemės ūkio sektoriui ir jo 
reglamentavimui – minėtu susitarimu 
šiame sektoriuje pastangos nuo vietos 
maisto gamybos ir trumpesnių tiekimo 
grandinių nukreipiamos į nereikalingą ir 
procesus dubliuojančią prekybą;

Or. en

Pakeitimas 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ia) spręsti muitinės klausimus, kurių 
neapima PPO prekybos lengvinimo 
susitarimo (PLS) taisyklės, ir pabrėžti, kad 
siekiant iš tikrųjų panaikinti 
administracinę naštą būtina stengtis 
pasiekti kuo didesnį reguliavimo 
suderinimo laipsnį su muitine ir pasieniu 
susijusių politikos krypčių ir praktikos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i b punktas (naujas)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ib) pirmiausia nurodyti žemės ūkio 
sektorius ir pasektorius, kurių reikia 
neįtraukti į TPIP bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje taikymo sritį, įskaitant 
jautrias sritis, kuriose smarkiai skiriasi 
ES ir JAV teisės aktai, be kita ko, 
įskaitant teisės aktus dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų, klonuotų gyvūnų 
ir klonuotų gyvūnų palikuonių, viščiukų 
skerdenų chloro baliklio, mėsos ir pieno 
gaminiuose esančių augimo hormonų, 
antibiotikų, naudojamų auginant galvijus, 
agrocheminių medžiagų ir augalų 
apsaugos produktų;

Or. en

Pakeitimas 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i c papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ic) ypač atmesti toliau pateiktas nuostatas, 
kurios de facto galėtų dar labiau 
apsunkinti ES galimybes remtis daugiau 
nei mažiausiu bendru tarptautinių 
priemonių vardikliu:

– užtikrinti JAV teisę sudaryti mainus 
reguliavimo srityje, susijusius su valstybių 
narių nacionalinių teisės aktų priėmimu, 
įskaitant bendrą galimų priemonių 
nagrinėjimą siekiant skatinti teisės aktų 
suderinamumą;

– užtikrinti JAV oficialias teises dėl pagal 
SESV 291 straipsnį turimų priimti 
įgyvendinimo aktų, o Europos 
Parlamentas neturi jokių teisių tikrinti 
įgyvendinimo aktus;
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Or. en

Pakeitimas 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto i d papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

id) laikyti ES taisykles standartais, kurie, 
kaip ir kiti pagrįsti veiksniai, būtini norint 
užtikrinti visuomenės ir gyvūnų sveikatos, 
maisto saugos ir aplinkos apsaugos 
tvarumą; todėl atsisakyti jų, kaip 
„techninių prekybos kliūčių“, kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 567
Franck Proust

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
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gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą ir bendro intereso 
apsaugą, ir į juos atsižvelgti;

Or. fr

Pakeitimas 568
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių užtikrinti, kad 
jokiu būdu nebūtų mažinami aukšti 
standartai, įdiegti siekiant Europos 
Sąjungoje apsaugoti žmonių, gyvūnų arba 
augalų gyvybę ar sveikatą; gerbti 
kiekvienai šaliai svarbius klausimus ir 
pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimas 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę įvertinti ir valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
užtikrinti, kad formuojant maisto politiką 
būtų apsvarstytas ne tik rizikos 
vertinimas, bet ir kiti pagrįsti veiksniai, 
pvz., koncepcija „nuo ūkio iki stalo“, taip 
pat tikrinti bei kontroliuoti, kaip 
įgyvendinami nuosavi sanitariniai ir 
fitosanitariniai standartai, ir atlikti jų 
auditą; gerbti kiekvienai šaliai svarbius 
klausimus ir pagrindines vertybes, 
pavyzdžiui, ES atsargumo principą, į juos 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad susitarimo 
šalys išsaugotų teisę vadovautis 
rizikingumo koncepcija, ypač vertinant 
kosmetikos produktus ir chemines 
medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 570
Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų užtikrinta maisto sauga 
ir apsaugota žmonių, gyvūnų arba augalų 
gyvybė ar sveikata; gerbti kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines vertybes, 
pavyzdžiui, genetiškai modifikuotiems 
organizmams taikytiną ES atsargumo 
principą, ir į juos atsižvelgti;

Or. hr

Pakeitimas 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais ir 
laikytis Europos sanitarinių ir 
fitosanitarinių standartų ir procedūrų; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
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organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

Or. fr

Pakeitimas 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti panaikinti arba gerokai 
sumažinti pernelyg varžančias sanitarines 
ir fitosanitarines priemones, įskaitant 
atitinkamas importo procedūras; ypač 
užtikrinti, kad išankstiniai patvirtinimai, 
privalomi protokolai ar patikros iki 
įforminimo nebūtų taikomi kaip nuolatinė 
importo priemonė; padidinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
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gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimas 573
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; įtraukti 
reikalavimus, kad kiekvienos susitarimo 
šalies nustatytos priemonės privalėtų būti 
grindžiamos mokslu ir tarptautiniais 
standartais ar moksliniais rizikos 
vertinimais, kartu pripažįstant abiejų šalių 
teisę valdyti riziką, atsižvelgiant į jos lygį, 
kurį ta šalis laiko tinkamu, kad būtų 
apsaugota žmonių, gyvūnų arba augalų 
gyvybė ar sveikata; gerbti kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines vertybes, 
ir į juos atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimas 574
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata, 
kaip parodė koncepcija „nuo ūkio iki 
stalo“; gerbti kiekvienai šaliai svarbius 
klausimus ir pagrindines vertybes, 
įskaitant ES atsargumo principą, į juos 
atsižvelgti ir gerbti abiejų susitarimo šalių 
teisę maisto politikos sprendimus grįsti ne 
vien rizikos vertinimu, bet ir kitais 
pagrįstais veiksniais; garantuoti, kad abi 
susitarimo šalys išlaikytų savo teisę 
centriniu ir žemesniu lygmeniu 
vadovautis rizikingumo koncepcija, ypač 
kosmetikos produktų, cheminių medžiagų, 
pesticidų ir genetiškai modifikuotų 
organizmų (GMO) atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais;
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius 
klausimus ir pagrindines vertybes, 
pavyzdžiui, ES atsargumo principą, ir į 
juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata;

Or. de

Pakeitimas 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
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sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
visapusiškai gerbti kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines vertybes, 
ypač ES atsargumo principą, ir į juos 
atsižvelgti; atmesti nuostatas, kurios de 
facto galėtų apsunkinti ES ir jos valstybių 
narių galimybes remtis daugiau nei 
mažiausiu bendru tarptautinių priemonių 
vardikliu;

Or. en

Pakeitimas 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių priemonių taikymo ir 
techninių prekybos kliūčių priemonių 
taikymo pagrįsti pagrindiniais daugiašalės 
Sutarties dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir daugiašalės 
Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių 
principais; pirmiausia siekti didinti 
skaidrumą ir atvirumą, stiprinti 
reguliuotojų dialogą ir gerinti tarptautinius 
standartus nustatančių organų 
bendradarbiavimą; derybose dėl sanitarinių 
ir fitosanitarinių ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių pripažinti abiejų šalių 
teisę valdyti riziką, atsižvelgiant į jos lygį, 
kurį ta šalis laiko tinkamu, kad būtų 
apsaugota žmonių, gyvūnų arba augalų 
gyvybė ar sveikata; gerbti kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines 
vertybes, pavyzdžiui, ES atsargumo 

ii) užtikrinti, kad būtų deramasi ne tik dėl 
PPO susitarimų dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių priemonių ir netarifinių 
prekybos kliūčių; pirmiausia siekti didinti 
skaidrumą, nuoseklumą ir atvirumą, 
skatinti abipusį pripažinimą, daugiau 
keistis geriausia patirtimi, stiprinti 
reguliuotojų dialogą ir gerinti tarptautinius 
standartus nustatančių organų 
bendradarbiavimą, kartu panaikinant visas 
nereikalingas prekybos ir investicijų 
kliūtis ir užtikrinant, kad reguliavimo 
institucijos parengtų proporcingas 
priemones, grindžiamas moksliniais 
įrodymais ir tarptautiniais standartais; 
derybose dėl sanitarinių ir fitosanitarinių ir 
techninių prekybos kliūčių priemonių 
pripažinti abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad abiem susitarimo šalims 
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principą, ir į juos atsižvelgti; visapusiškai laikantis teisinių sistemų 
būtų apsaugota žmonių, gyvūnų arba 
augalų gyvybė ar sveikata;

Or. en

Pakeitimas 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų dialogą ir 
gerinti tarptautinius standartus nustatančių 
organų bendradarbiavimą; derybose dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių ir techninių 
prekybos kliūčių priemonių pripažinti 
abiejų šalių teisę valdyti riziką, 
atsižvelgiant į jos lygį, kurį ta šalis laiko 
tinkamu, kad būtų apsaugota žmonių, 
gyvūnų arba augalų gyvybė ar sveikata; 
gerbti kiekvienai šaliai svarbius klausimus 
ir pagrindines vertybes, pavyzdžiui, ES 
atsargumo principą, ir į juos atsižvelgti;

ii) derybas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių taikymo pagrįsti 
pagrindiniais daugiašalės Sutarties dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių 
taikymo ir daugiašalės Sutarties dėl 
techninių prekybos kliūčių principais; 
pirmiausia siekti didinti skaidrumą ir 
atvirumą, stiprinti reguliuotojų ir 
suinteresuotųjų subjektų dialogą ir gerinti 
tarptautinius standartus nustatančių organų 
bendradarbiavimą; derybose dėl sanitarinių 
ir fitosanitarinių ir techninių prekybos 
kliūčių priemonių pripažinti abiejų šalių 
teisę valdyti riziką, atsižvelgiant į jos lygį, 
kurį ta šalis laiko tinkamu, kad būtų 
apsaugota žmonių, gyvūnų arba augalų 
gyvybė ar sveikata; gerbti kiekvienai šaliai 
svarbius klausimus ir pagrindines vertybes, 
pavyzdžiui, ES atsargumo principą, į juos 
atsižvelgti ir įsipareigoti laikytis 
atsargumo principo, nuo kurio priklauso, 
ar bus pritarta TPIP susitarimui;

Or. en

Pakeitimas 579
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iia) primygtinai reikalauti, kad atsargumo 
principas būtų vienas iš pagrindinių 
Europos aplinkos, sveikatos ir vartotojų 
apsaugos politikos principų, kuriuo 
vadovaujantis būtų greitai ir 
konstruktyviai vykdomos derybos, siekiant 
išvengti pavojaus žmonių, gyvūnų ir 
augalų sveikatai ir nepakenkti aplinkai; 
užtikrinti, kad derybomis nebūtų 
susilpnintas ES taikomas atsargumo 
principas, visų pirma aplinkosaugos, 
sveikatos apsaugos, maisto saugos ir 
vartotojų apsaugos srityse;

Or. en

Pakeitimas 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iia) stiprinti ES teisės priimti teisės aktus 
dėl ženklinimo ir žymėjimo garantijas ir 
apsaugą ir vertinti ją atsekamumo ir 
vartotojų informavimo atžvilgiu, o ne kaip 
techninę prekybos kliūtį; užtikrinti, kad 
TPIP niekaip nepakenktų ES galimybei 
užtikrinti maisto produktų atsekamumą ir 
informuoti vartotojus priimant taisykles 
dėl kilmės šalies ženklinimo, gamybos 
metodų ženklinimo ar kitų maisto 
ženklinimo būdų;

Or. en
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Pakeitimas 581
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii b papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iib) ginti požiūrį, kad esami reguliavimo 
skirtumai dažnai turi skirtingą kultūrinį ir 
politinį pagrindą ir kad jų vertė dažnai yra 
didesnė už jų, kaip netarifinių prekybos 
kliūčių, kainą; pažymėti, kad reguliavimo 
panaikinimo padarinių šalinimo kaina 
viešojo sektoriams biudžetams gali būti 
itin didelė;

Or. en

Pakeitimas 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii b papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iib) užtikrinti, kad derinant gyvūnų 
gerovės reguliavimo standartus turi būti 
siekiama juos kuo labiau padidinti, o ne 
mažinti, – gamybos standartai, kuriais 
užtikrinama gyvūnų gerovė, turi būti 
numatyti kaip reikalavimas, taikomas 
prekių importui į ES;

Or. en

Pakeitimas 583
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii c papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iic) pažymėti, kad didžioji dauguma ES 
valstybių narių gyventojų griežtai 
nepritaria genetiškai modifikuotų 
organizmų (GMO) auginimui, importui ir 
perdirbimui;

Or. en

Pakeitimas 584
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii d papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iid) užtikrinti, kad dėl vartotojų ir 
sveikatos apsaugos priežasčių žemės ūkiui 
būtų parengtos specialios taisyklės, pagal 
kurias būtų neleidžiama į ES įvežti tam 
tikrų produktų, visų pirma produktų, 
kurie neatitinka ES ženklinimo 
direktyvos, produktų, kuriuose yra GMO 
arba kurie iš jų pagaminti, gyvūnų, 
kuriuos auginant naudoti augimą 
skatinantys hormonai, taip pat rinkai 
pateikti maisto produktų, pagamintų iš 
klonuotų gyvūnų, ir maisto produktų, 
apdorotų medžiagomis, kurios Europos 
Sąjungoje yra arba bus uždraustos;

Or. en

Pakeitimas 585
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii e papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iie) pažymėti, kad žemės ūkio biologinė 
įvairovė yra maisto produktų gamybos 
pagrindas, ir užtikrinti, kad dėl prekybos 
susitarimų nebūtų ribojamas senųjų 
augalų sėklų naudojimas, nesumažėtų 
tradicinių kultūrinių augalų ir nebūtų 
kliudoma aukštos kokybės ekologiškam 
žemės ūkiui;

Or. en

Pakeitimas 586
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii f papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iif) užsakyti nepriklausomą tyrimą, kuriuo 
būtų įvertinti galimi prekybos susitarimo 
su JAV padariniai Europos žemės ūkiui 
šeimos mastu ir ES žemės ūkio politikai, 
maisto saugai, maisto ir produktų 
atsekamumui ir aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 587
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii g papunktis (naujas)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iig) užtikrinti, kad visuose 
horizontaliuosiuose TPIP skyriuose ir 
visuose sektoriniuose jo prieduose būtų 
atsisakyta visų nuostatų, kuriomis būtų 
reglamentuojamos cheminės medžiagos ir 
pesticidai, daromas poveikis ES 
integruotai maisto saugos koncepcijai, 
įskaitant ES teisės aktus dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų bei hormonų ir 
teisės aktus, kurių prireiks ateityje, pvz., 
dėl endokrininių medžiagų turinčio 
maisto;

Or. en

Pakeitimas 588
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto ii h papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iih) tvirtai ginti ES „nuo ūkio iki stalo“ 

požiūrį į maisto higieną, pagal kurį gera 
higienos praktika turi būti taikoma visoje 
gamybos grandinėje siekiant užtikrinti, 
kad galutiniam vartotojui parduodamas 
maistas būtų saugus, taip pat atmesti 
galimybę pavesti maisto kontrolės 
funkcijas privatiems veiklos vykdytojams 
ir tvirtai laikytis teiginio, kad trečiųjų 
šalių auditais pagrįsta maisto sistema 
negali būti laikoma lygiaverte 
nepriklausomomis viešojo sektoriaus 
patikromis pagrįstai sistemai;

Or. en
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Pakeitimas 589
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant tik didesnius informacijos mainus, 
ir skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos 
ir laiku įgyvendintos tarptautinės 
priemonės, remiantis sėkminga tarptautine 
patirtimi, kaip antai ISO standartais arba 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės 
komisijos (JT EEK) Pasauliniu forumu 
transporto priemonių reglamentavimui 
suderinti (WP.29); nurodyti, kad atliekant 
išankstinį norminio akto poveikio 
vertinimą, kaip apibrėžta horizontaliosiose 
nuostatose dėl bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, kartu su poveikiu 
prekybai ir investicijoms taip pat turėtų 
būti įvertintas jo poveikis vartotojams ir 
aplinkai; pasinaudoti galimybe nuosaikiai 
ir itin rūpestingai skatinti reguliavimo 
suderinamumą nekeliant pavojaus 
teisėtiems reguliavimo ir politikos 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 590
Reimer Böge

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
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institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams arba kompetencijos 
sritims;

Or. de

Pakeitimas 591
Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant 
išankstinį norminio akto poveikio 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) patirtimi, ypač naujų technologijų 
srityje; nepamiršti, kad kuo didesnio 
skaičiaus transporto priemonių saugos 
reguliavimo nuostatų lygiavertiškumo 
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vertinimą, kaip apibrėžta 
horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

pripažinimas būtų vienas iš svarbiausių 
susitarimo pasiekimų ir kad tam reikės 
patikrinti, ar ES ir JAV reguliavimo 
nuostatomis numatoma panašaus lygio 
apsauga; mano, kad tai turi būti žingsnis 
link visiškos šio ir kitų sektorių 
reguliavimo konvergencijos;

Or. en

Pakeitimas 592
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); pripažįsta, kad standartai yra 
svarbūs prekių eksportui ir importui ir jie 
svarbūs abiem susitarimo šalims, be to, 
primygtinai ragina JAV ir ES 
standartizacijos organizacijas 
bendradarbiaujant parengti bendrus 
standartus ir standartų tarpusavio 
pripažinimo tvarką, kad tai būtų naudinga 
ES ir JAV konkurencingumui ir vartotojų 
galimybėms pasirinkti ir kartu būtų 
išlaikyti aukšti saugos standartai ir 
vartotojų apsauga; nurodyti, kad atliekant 
išankstinį norminio akto poveikio 
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vertinimą, kaip apibrėžta horizontaliosiose 
nuostatose dėl bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, kartu su poveikiu 
prekybai ir investicijoms taip pat turėtų 
būti įvertintas jo poveikis vartotojams ir 
aplinkai; pasinaudoti galimybe itin 
rūpestingai skatinti reguliavimo 
suderinamumą nekeliant pavojaus 
teisėtiems reguliavimo ir politikos 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
svarbesniu negu poveikis prekybai ir 
investicijoms turėtų būti laikomas ir 
prioritetine tvarka turėtų būti įvertintas jo 
poveikis vartotojams, aplinkai ir skirtingų 
lyčių asmenų santykiams; pasinaudoti 
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pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir
politikos tikslams;

Or. en

Pakeitimas 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams ir teisės aktų leidėjų 
abipus Atlanto kompetencijos sritims;

Or. de

Pakeitimas 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant 
išankstinį norminio akto poveikio 
vertinimą, kaip apibrėžta 
horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29);

Or. de

Pakeitimas 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
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skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); užtikrinti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
būtų visapusiškai vadovaujamasi ES 
metodika, pagal kurią daugiausia 
nustatomas socialinis poveikis, poveikis 
žmogaus teisėms ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

Or. en

Pakeitimas 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, kuris 
galėtų padėti parengti bendras apibrėžtis 
ir ateityje išvengti nereikalingų skirtumų, 
ypač technologijų ir paslaugų, pvz., 
elektromobilių, pažangiųjų tinklų, 
nanotechnologijų ir ekologiškų prekių, 
atžvilgiu; tai pasiekti vykdant didesnius 
informacijos mainus, ir skatinti, kad būtų 
patvirtintos, pagerintos ir laiku 
įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
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bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant išankstinį 
norminio akto poveikio vertinimą, kaip 
apibrėžta horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 
galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

Or. en

Pakeitimas 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
remiantis sėkminga tarptautine patirtimi, 
kaip antai ISO standartais arba Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JT 
EEK) Pasauliniu forumu transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti 
(WP.29); nurodyti, kad atliekant 
išankstinį norminio akto poveikio 
vertinimą, kaip apibrėžta 
horizontaliosiose nuostatose dėl 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje, 
kartu su poveikiu prekybai ir investicijoms 
taip pat turėtų būti įvertintas jo poveikis 
vartotojams ir aplinkai; pasinaudoti 

iii) atsižvelgiant į horizontalųjį 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
skyrių, pirmiausia skatinti reguliavimo 
institucijų dvišalį bendradarbiavimą, 
vykdant didesnius informacijos mainus, ir 
skatinti, kad būtų patvirtintos, pagerintos ir 
laiku įgyvendintos tarptautinės priemonės, 
kartu visapusiškai laikantis subsidiarumo 
principo, taikant specialią nuolatinę 
reguliavimo ir konsultacinio 
bendradarbiavimo sistemą ir užtikrinant, 
kad būtų sudarytas kintantis susitarimas;
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galimybe itin rūpestingai skatinti 
reguliavimo suderinamumą nekeliant 
pavojaus teisėtiems reguliavimo ir 
politikos tikslams;

Or. en

Pakeitimas 599
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iiia) nustatyti plataus užmojo ir 
veiksmingą JAV Kongreso ir Europos 
Parlamento bendradarbiavimo 
mechanizmą, kurio paskirtis – sukurti 
aukščiausius bendrus standartus, taip pat 
užtikrinti, kad nebūtų nenumatytų 
skirtumų tarp būsimų standartų 
pagrindiniuose sektoriuose; propaguoti 
aukštus bendrus standartus visuose 
tarptautiniuose forumuose;

Or. en

Pakeitimas 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iiia) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje skyriuje būtų 
vartojama aiški ir nedviprasmiška kalba, 
ir užtikrinti, kad bendradarbiavimu 
reguliavimo srityje nebus naudojamasi 
siekiant apeiti teisėtus demokratinius 
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sprendimų priėmimo procesus, sumažinti 
ES piliečių apsaugos lygį ar neleisti teisės 
aktų leidėjams priimti viešąjį interesą 
atitinkančių sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 601
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iii b papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iiib) nesutikti su platesnio 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
institucinės formos pasiūlymu, nes taip 
prekybos ir investicijų partneriui bei 
bendrovių grupėms ES ar JAV, valstybių 
narių ar valstijų ir vietos bei regionų 
valdžios institucijų teisėkūros, taip pat 
parengiamosios, etapu būtų suteikiama 
privilegijuota teisė reikšti savo nuomonę 
arba galimybė reikalaujant atlikti teisės 
aktų poveikio prekybai ir investicijoms 
analizes atidėti arba sustabdyti teisėkūros 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 

Išbraukta.
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susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine 
našta bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

Or. de

Pakeitimas 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine 
našta bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 604
Franck Proust

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pasikartojančia arba pertekline 
administracine našta bei formalumais, o 
kurios – su pagrindiniais standartais ir 
normomis ir neturėtų būti keičiamos;
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Or. fr

Pakeitimas 605
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis;

Or. en

Pakeitimas 606
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos; taip pat įtraukti 
transporto priemonių tipo patvirtinimo 
bandymus;

Or. en
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Pakeitimas 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis ir 
neturėtų būti keičiamos;

iv) atsižvelgiant į būsimą 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje, 
aiškiai apibrėžti, kurios priemonės 
susijusios su techninėmis prekybos 
kliūtimis ir pertekline administracine našta 
bei formalumais, o kurios – su 
pagrindiniais standartais ir normomis arba 
viešosios tvarkos tikslu vykdomomis 
procedūromis ir neturėtų būti keičiamos;

Or. en

Pakeitimas 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iva) užtikrinti, kad bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje institucijos, 
įpareigotos ateityje nustatyti bendrus 
standartus, priimtais sprendimais iš 
Europos valstybių nebūtų atimta teisė 
nustatyti griežtesnius standartus;

Or. fr

Pakeitimas 609
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto iv a papunktis (naujas)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

iva) teikti informaciją apie tai, kokią įtaką 
JAV arba ES susitarimai su trečiosiomis 
šalimis gali turėti bendradarbiavimui 
reguliavimo srityje ir, visų pirma, 
paaiškinti, kaip šie susitarimai būtų 
tarpusavyje susiję, jeigu juose būtų 
numatytos panašios bendradarbiavimo 
formos arba bendradarbiavimas 
reguliavimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 610
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą, 
siekiant užtikrinti, kad nė viena 
susitarimo šalis nesinaudotų veto teise, 
kol kita šalis oficialiai nepateikė 
reguliavimo pasiūlymo; konkrečiai 
nurodyti Bendradarbiavimo reguliavimo 
tarybos vaidmenį, sudėtį ir teisinę kokybę, 
atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas 
tiesioginis ir privalomas jos 
rekomendacijų taikymas reikštų Sutartyse 
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nustatytų teisėkūros procedūrų 
pažeidimą; taip pat prižiūrėti, kad būtų 
visapusiškai išlaikyta nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijų 
galimybė teisės aktais nustatyti savo 
politikos priemones, ypač socialinės ir 
aplinkos politikos priemones;

Or. en

Pakeitimas 611
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, 
atsižvelgiant į Sąjungos valstybių narių ir 
regionų teisės aktų leidybos įgaliojimus, 
taip pat į Europos Parlamento vaidmenį ES 
sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

Or. it

Pakeitimas 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 



AM\1055773LT.doc 53/56 PE552.129v01-00

LT

atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą; 
šiuo atžvilgiu siūlo, kad partnerystės 
ribose atliekami atnaujinimai, kuriais 
siekiama ištaisyti tam tikrus būtinus 
aspektus, būtų susieti su demokratine ir 
parlamentine kontrole;

Or. fr

Pakeitimas 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo ir demokratinio 
sprendimų priėmimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų, 
ypač nevyriausybinių organizacijų,
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo 
pasiūlymą;

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą, kartu užtikrinant kuo didesnį 
skaidrumą ir visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimą;

Or. en

Pakeitimas 615
Eleonora Forenza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v papunktis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti 
subalansuotą suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą konsultacijose, kurios 
vykdomos rengiant reguliavimo 
pasiūlymą;

v) kuriant būsimo bendradarbiavimo 
sistemą visapusiškai laikytis abipus Atlanto 
nustatytų reguliavimo sistemų, taip pat 
atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį 
ES sprendimų priėmimo procese ir jo 
demokratišką ES reguliavimo procesų 
priežiūrą ir kartu budriai užtikrinti, kad 
bendrovių grupėms ir suinteresuotųjų 
subjektų interesams nebūtų suteikta 
privilegijuota galimybė daryti įtaką 
sprendimus priimantiems asmenims ar 
pirmenybinė konsultacinė funkcija;

Or. en

Pakeitimas 616
Viviane Reding
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

va) visapusiškai pripažinti kiekvienos 
susitarimo šalies teisę nedalyvauti 
transatlantiniame bendradarbiavime, 
jeigu, jos sprendimu, tai bus nereikalinga 
ar netinkama; kaip ir išsamiame 
ekonomikos ir prekybos susitarime 
(CETA), bendradarbiavimo mechanizmo 
pobūdį apibrėžti kaip savanorišką;

Or. en

Pakeitimas 617
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

va) imtis neatidėliotinų priemonių visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinta rekomendacija dėl Europos 
strategijos dėl informacinių technologijų 
nepriklausomumo ir ES elektroninės 
erdvės strategijos parengimo, kaip 
nurodyta 2014 m. kovo 12 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl JAV 
Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) 
sekimo programos, sekimo tarnybų 
įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio
ES piliečių pagrindinėms teisėms ir 
transatlantiniam bendradarbiavimui 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

Or. en
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Pakeitimas 618
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v b papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

vb) užtikrinti, kad į TPIP susitarimą 
nebūtų įtraukti šifravimo standartai ar jų 
sertifikavimas, nes tai neduotų 
ekonominės naudos, o tik lemtų galimus 
ekonominius ir visuomeninius nuostolius;

Or. en

Pakeitimas 619
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalies c punkto v c papunktis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

vc) užtikrinti, kad būtų įtraukta išsami ir 
nedviprasmiška horizontalioji nuostata, 
pagal kurią ES taisyklėms dėl asmens 
duomenų apsaugos susitarimas visiškai 
netaikomas, nenumatant jokios sąlygos, 
kad ši nuostata turi atitikti kitas bet kokio 
prekybos susitarimo dalis;

Or. en


