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Grozījums Nr. 539
Marine Le Pen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) attiecībā uz šķēršļiem, kas nav saistīti 
ar tarifiem:

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstu 
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem 
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās 
ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu 
un stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

svītrots

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
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pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;
iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā 
par transportlīdzekļu noteikumu 
saskaņošanu (WP.29); noteikt, ka 
horizontālajos noteikumos par regulatīvo 
sadarbību paredzētajā regulatīva akta 
iepriekšējā ietekmes novērtējumā līdzās 
ietekmei uz tirdzniecību un ieguldījumiem 
būtu jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem 
un vidi; iespēju veicināt regulatīvo 
atbilstību apsvērt ļoti piesardzīgi un 
neapdraudot likumīgos regulatīvos un 
politikas mērķus;
iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;
v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz 
ieinteresēto personu līdzsvarotu 
iesaistīšanu apspriešanā, kas paredzēta 
regulatīva priekšlikuma izstrādē;
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Or. fr

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c) attiecībā uz šķēršļiem, kas nav saistīti ar 
tarifiem:

c) attiecībā uz regulatīvās sadarbības un 
saskaņotības pīlāru un šķēršļiem, kas nav 
saistīti ar tarifiem:

Or. en

Grozījums Nr. 541
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – -i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-i) sarunās iekļaut starpnozaru disciplīnas 
regulējuma saskaņotības un 
pārredzamības jomā, lai izstrādātu un 
īstenotu efektīvus, rentablus un saderīgus 
noteikumus par precēm un 
pakalpojumiem, tostarp agrīnu
apspriešanos par būtiskiem noteikumiem, 
ietekmes novērtējumus un to 
izmantošanu, periodisku spēkā esošo 
regulatīvo pasākumu pārskatīšanu un 
labas regulatīvās prakses piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 542
Ulrike Müller
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību garantē, ka pilnībā tiek izslēgta 
iespēja jebkādā veidā „iesaldēt”
turpmākos Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu tiesību aktus, kā arī paredz 
jaunus ziņošanas pienākumus valstu 
likumdevējiem; regulatīvā sadarbība 
nodrošinās efektīvu uz konkurenci vērstu 
ekonomisko vidi, atvieglojot tirdzniecību 
un ieguldījumus un vienlaikus panākot un 
nostiprinot augstu līmeni attiecībā uz 
tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
regulatīvie pasākumi un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopēju pieeju, jomas, 
kurās ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus, 
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panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopējo pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

ievērojot LESD 191. pantā paredzēto 
piesardzības principu, panākot un 
nostiprinot augstu līmeni attiecībā uz 
tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
regulatīvie pasākumi un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopējo pieeju, jomas, 
kurās ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. es

Grozījums Nr. 544
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem 
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās 
ir vēlama savstarpēja atzīšana, 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
izstrādājot un nostiprinot augstus Eiropas 
standartus; atbalstīt obligāta strukturālā 
dialoga un regulatoru sadarbības izveidi, 
pilnībā ievērojot regulatoru autonomiju, 
un uzsvērt, ka šajā sadarbībā būtu 
jāiekļauj agrīnās brīdināšanas mehānismi 
un informācijas apmaiņa regulējuma 
izstrādes periodā; ņemt vērā, ka 
regulējuma atšķirības ir galvenais ar 
tarifiem nesaistītais tirdzniecības šķērslis 
un ka regulatoriem būtu jāizvērtē 
atbilstības veicināšanas iespējas, 
piemēram, savstarpēja atzīšana, 
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pamatojoties uz kopēju augstu standartu 
un stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

saskaņošana vai prasību pielāgošana;

Or. en

Grozījums Nr. 545
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; Eiropas Savienības un ASV 
dažādās regulatīvās pieejas rada 
izdevumus rūpniecības nozarēm abās 
Atlantijas okeāna pusēs, un, pielāgojot šīs 
pieejas, varētu panākt ievērojamus 
efektivitātes ieguvumus, vienlaikus 
joprojām ļaujot Eiropas Savienības un 
Amerikas Savienoto Valstu varas 
iestādēm sasniegt un saglabāt augstus 
kvalitātes standartus un savu iedzīvotāju 
drošību; abu pušu sarunu dalībniekiem, 
pamatojoties uz pusotru gadu notiekošajās 
sarunās gūto pieredzi, ir skaidri jānosaka 
pamata regulatīvie pasākumi un standarti, 
kurus nedrīkst vājināt, pasākumi un 
standarti, kuriem var piemērot kopēju 
pieeju, jomas, kurās ir vēlama savstarpēja 
atzīšana, piemēram, farmaceitisko 
produktu ražotņu pārbaudes, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
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informācijas apmaiņa;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību nostiprina visaugstāko līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, tostarp pārtikas 
nekaitīguma un kvalitātes, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību, vienlaikus veicinot
efektīvu uz konkurenci vērstu ekonomisko 
vidi, atvieglojot tirdzniecību un
ieguldījumus; noraidīt jebkādu lejupēju 
standartu saskaņošanu vai standartu, kuri 
nav līdzvērtīgi, savstarpēju atzīšanu; 
nodrošināt, ka regulatīvā sadarbība 
nekādā veidā nemazina valstu tiesības 
regulēt; nodrošināt, ka regulatīvās 
sadarbības process tiek veidots pēc 
iespējas pārredzamāks un iekļaujošāks, jo 
īpaši iesaistot sociālos partnerus; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
tehniskās procedūras un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopēju pieeju, jomas, 
kurās ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa; sarunu 
dalībniekiem būtu jānodrošina, ka 
regulatīvā sadarbība nenovedīs pie 
likumdošanas procesu palēnināšanās un 
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ka tā neattieksies uz nozarēm, kuras 
sarunās netiek apspriestas, un uz valsts 
līmeņa normatīvajiem aktiem un tiem 
pakļautiem aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 547
Salvatore Cicu

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz vairākus 
gadus dažādās diskusijās par šo tēmu, 
piemēram, Transatlantiskajā ekonomikas 
padomē un Augsta līmeņa forumā par 
sadarbību, gūto pieredzi, ir skaidri 
jānosaka pamata regulatīvie pasākumi un 
standarti, kurus nedrīkst vājināt, pasākumi 
un standarti, kuriem var piemērot kopēju 
pieeju, jomas, kurās ir vēlama savstarpēja 
atzīšana, pamatojoties uz kopēju augstu 
standartu un stingru tirgus uzraudzības 
sistēmu, un jomas, kurās ir iespējama 
vienkārši uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. it

Grozījums Nr. 548
Christofer Fjellner
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem 
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību, ar kuru izveido Regulatīvās 
sadarbības padomi, veicina efektīvu uz 
konkurenci vērstu ekonomisko vidi, 
konstatējot un novēršot iespējamos 
turpmākos ar tarifiem nesaistītos 
tirdzniecības šķēršļus, kuru regulatīvā 
apspriešana var atvieglot tirdzniecību un 
ieguldījumus, vienlaikus panākot un 
nostiprinot augstu līmeni attiecībā uz 
tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; 
nodrošināt, ka regulatīvā sadarbība notiek 
gan centralizētā, gan decentralizētā 
līmenī; abu pušu sarunu dalībniekiem, 
pamatojoties uz pusotru gadu notiekošajās 
sarunās gūto pieredzi, ir skaidri jānosaka 
regulatīvie pasākumi un standarti, kuriem 
ir jāpiemēro kopēja pieeja, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina plašu, tālejošu un 
strukturētu dialogu ar Amerikas 
Savienotajām Valstīm un efektīvu uz 
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panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

konkurenci vērstu ekonomisko vidi, 
atvieglojot tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstu 
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību;

panākt augstas kvalitātes standartu 
definēšanu un tiesību aktu izstrādi 
patērētāju aizsardzības jomā, par pamatu 
izmantojot augstākos standartus katrā 
nozarē, ņemot vērā, ka šajā procesā
izstrādātie dokumenti faktiski kalpos kā 
starptautiski standarti; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, tādēļ ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa; uzsver, ka ar 
tarifiem nesaistīti tirdzniecības šķēršļi 
nesamērīgi ietekmē MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem būtu jācenšas panākt 
vislabāko rezultātu katrā nozarē; 
pamatojoties uz pusotru gadu notiekošajās 
sarunās gūto pieredzi, viņiem tomēr ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina godīgu, efektīvu uz 
konkurenci vērstu ekonomisko vidi, 
atvieglojot tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstāku
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem cilvēku 
un dzīvnieku veselības aizsardzības un 
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aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta pusotra gada laikā 
notiekošajās sarunās;

drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā, attiecībā uz 
augstākiem sanitārajiem un 
fitosanitārajiem standartiem un ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
regulatīvie pasākumi un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopēju pieeju, jomas, 
kurās ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa, 
pamatojoties uz pieredzi, kas gūta pusotra 
gada laikā notiekošajās sarunās;

Or. fr

Grozījums Nr. 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
vajadzētu skaidri noteikt pamata 
regulatīvos pasākumus un standartus, 
kurus nedrīkst vājināt, pasākumi un 
standarti, kuriem var piemērot kopēju 
pieeju, jomas, kurās ir vēlama savstarpēja 
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uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

atzīšana, pamatojoties uz kopēju augstu 
standartu un stingru tirgus uzraudzības 
sistēmu, un jomas, kurās ir iespējama 
vienkārši uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. de

Grozījums Nr. 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem 
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, 
kurās ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka pārredzama, efektīva un 
produktīva regulatīvā sadarbība un 
koherence veicina un atvieglo tirdzniecību 
un ieguldījumus, vienlaikus nostiprinot 
augsta līmeņa veselības, patērētāju, darba 
un vides, kā arī ES kultūras daudzveidības 
aizsardzību; abu pušu sarunu dalībniekiem 
ir skaidri jānosaka, kuras jomas būs 
uzskatāmas par regulatīvās konsekvences 
vai sadarbības priekšmetu un kuras netiks 
iekļautas, kā arī jomas, kurās ir vēlama 
savstarpēja atzīšana, pamatojoties uz 
kopēju augstu standartu un stingru tirgus 
uzraudzības sistēmu;

Or. de

Grozījums Nr. 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstu 
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību attiecas tikai uz skaidri 
precizētām nozaru jomām, kurās ASV un 
ES ir līdzīgs aizsardzības līmenis, un 
uzstāt, ka ir skaidri jāprecizē, ka TTIP 
nolīguma noteikumi par regulatīvo 
sadarbību neizvirza procesuālu prasību 
pieņemt attiecīgus Savienības tiesību 
aktus un arī nepiešķir īstenojamas tiesības 
šajā saistībā; nodrošināt, ka TTIP veicina
un nostiprina augstu līmeni attiecībā uz 
tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
regulatīvie pasākumi un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopēju pieeju, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 

i) nodrošināt, ka regulatīvā sadarbība un 
saskaņotība veicina efektīvu, pārredzamu,
uz konkurenci vērstu ekonomisko vidi, 
atvieglojot tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus abās pusēs panākot un 
nostiprinot augstu līmeni attiecībā uz 
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aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi,
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, 
kurās ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
drošuma, patērētāju aizsardzības, darba un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz 
kultūras daudzveidību; norāda, ka dažās 
jomās var būt visai grūti panākt 
vienošanos, tomēr uzstāj, ka sarunu 
dalībniekiem iespēju robežās ir jānosaka
jomas, kurās var piemērot kopēju pieeju, 
un jomas, kurās ir vēlama savstarpēja 
atzīšana, pamatojoties uz kopēju augstu 
standartu un stingru tirgus uzraudzības 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba, dzīvnieku veselības un 
vides aizsardzības jomā un attiecībā uz ES 
pastāvošo kultūras daudzveidību; abu pušu 
sarunu dalībniekiem, pamatojoties uz 
pusotru gadu notiekošajās sarunās gūto 
pieredzi, ir skaidri jānosaka pamata 
regulatīvie pasākumi un standarti, kurus 
nedrīkst vājināt, pasākumi un standarti, 
kuriem var piemērot kopēju pieeju, jomas, 
kurās ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu un 
stingru tirgus uzraudzības un 
lauksaimniecības produktu un 
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informācijas apmaiņa; rūpniecības preču izsekojamības sistēmu, 
un jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 557
Eleonora Forenza

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstu 
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo 
kultūras daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru 
gadu notiekošajās sarunās gūto pieredzi, 
ir skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem 
var piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās 
ir vēlama savstarpēja atzīšana, 
pamatojoties uz kopēju augstu standartu 
un stingru tirgus uzraudzības sistēmu, un 
jomas, kurās ir iespējama vienkārši 
uzlabota informācijas apmaiņa;

i) uzskatīt regulatīvo sadarbību par 
apdraudējumu, kas var vājināt 
demokrātisko vēlēto struktūru 
prerogatīvas un pārskatatbildību, jo īpaši 
attiecībā uz tādiem būtiskiem aspektiem 
kā drošības standarti, darba politikas 
nostādnes un patērētāju tiesību 
aizsardzība, kā arī par sabiedriskās
apspriešanas nopietnu ierobežojumu;
uzsvērt arī risku, ka ar šāda mehānisma 
starpniecību noteikumu pieņemšana 
sabiedrības interesēs varētu tikt apturēta 
vēl pirms šo noteikumu apspriešanas 
ievēlētajā struktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 558
Goffredo Maria Bettini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina efektīvu uz konkurenci 
vērstu ekonomisko vidi, atvieglojot 
tirdzniecību un ieguldījumus un vienlaikus 
panākot un nostiprinot augstu līmeni 
attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa;

i) nodrošināt, ka sadaļa par regulatīvo 
sadarbību veicina plašu, tālejošu un 
strukturētu dialogu ar Amerikas 
Savienotajām Valstīm un efektīvu uz 
konkurenci vērstu ekonomisko vidi, 
atvieglojot tirdzniecību un ieguldījumus un 
vienlaikus panākot un nostiprinot augstu 
līmeni attiecībā uz tiesību aktiem veselības 
aizsardzības un drošuma, patērētāju 
aizsardzības, darba un vides aizsardzības 
jomā un attiecībā uz ES pastāvošo kultūras 
daudzveidību; panākt augstas kvalitātes 
standartu definēšanu un tiesību aktu 
izstrādi patērētāju aizsardzības jomā, par 
pamatu izmantojot augstākos standartus 
katrā nozarē, ņemot vērā, ka šajā procesā
izstrādātie dokumenti faktiski kalpos kā 
starptautiski standarti; abu pušu sarunu 
dalībniekiem, pamatojoties uz pusotru gadu 
notiekošajās sarunās gūto pieredzi, tādēļ ir 
skaidri jānosaka pamata regulatīvie 
pasākumi un standarti, kurus nedrīkst 
vājināt, pasākumi un standarti, kuriem var 
piemērot kopēju pieeju, jomas, kurās ir 
vēlama savstarpēja atzīšana, pamatojoties 
uz kopēju augstu standartu un stingru 
tirgus uzraudzības sistēmu, un jomas, kurās 
ir iespējama vienkārši uzlabota 
informācijas apmaiņa; uzsver, ka ar 
tarifiem nesaistīti tirdzniecības šķēršļi 
nesamērīgi ietekmē MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) uzsver, ka augstu aizsardzības 
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standartu ievērošanai un veicināšanai ir 
jābūt jebkura tirdzniecības nolīguma 
mērķim un ka visos tirdzniecības 
nolīgumos jāievēro valdību tiesības 
reglamentēt veselības aizsardzības un 
patērētāju drošības standartus tādā 
līmenī, kādā tās uzskata to par 
nepieciešamu; šajā saistībā no sarunām 
jāizslēdz visas tās jomas, kurās noteikumi 
vai Savienības un ASV pieejas ievērojami 
atšķiras;

Or. es

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) ņemt vērā, ka ar tarifiem nesaistīti 
šķēršļi ir viens no Eiropas Savienībai 
svarīgākajiem sarunu jautājumiem; 
nodrošināt, ka sarunas šajā jomā 
norisinās saskaņā ar visaugstākajiem 
pārredzamības standartiem, tostarp 
sagatavojot visu to ar tarifiem nesaistīto 
šķēršļu sarakstu, kurus ar šo nolīgumu 
varētu atcelt; atgādināt, ka atsevišķi ar 
tarifiem nesaistīti šķēršļi Eiropā ir tiešā 
veidā saistīti ar Eiropas iedzīvotāju 
kolektīvajām preferencēm un dzīvesveidu 
un tāpēc būtu jāsaglabā;

Or. en

Grozījums Nr. 561
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) nodrošināt, ka nolīgums tā
apstiprināšanas gadījumā nekādā veidā
negatīvi neietekmēs zāļu vispārēju 
pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) nodrošināt, ka TTIP noteikumi neskar 
vai neattiecas uz lauksaimniecības nozari 
un tās regulējumu situācijās, kad centieni 
nodrošināt vietējās pārtikas ražošanu un 
īsāku piegādes ķēdi tiek novirzīti uz 
nevajadzīgu un dubultu tirdzniecību;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) risināt tādus ar muitu saistītus 
jautājumus, kas ir ārpus PTO 
Tirdzniecības atvieglošanas nolīguma 
noteikumiem, un uzsvērt, ka, lai patiešām 
likvidētu administratīvo slogu, ir 
maksimāli jāsaskaņo muitas jautājumu 
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regulējums, kā arī politika un prakse
robežu jautājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ib) īpaši precizēt lauksaimniecības 
nozares un apakšnozares, uz kurām 
neattiecas regulatīvā sadarbība TTIP 
ietvaros, tostarp sensitīvās jomas, kurās 
ES un ASV tiesību akti būtiski atšķiras, 
piemēram, bet ne tikai, tiesību akti par 
dzīvnieku labturību, ģenētiski 
modificētiem organismiem, klonētiem 
dzīvniekiem un klonētu dzīvnieku 
pēcnācējiem, vistas gaļas balināšanu ar 
hlorētiem līdzekļiem, augšanas hormonu 
izmantošanu gaļas un piena ražošanā, 
antibiotiku izmantošanu mājlopu 
audzēšanā, agroķīmiju un augu 
aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ic punkts (jauns)
.

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ic) īpaši noraidīt turpmāk minētos 
noteikumus, kas faktiski varētu apgrūtināt 
ES iespējas pārspēt starptautisku 
instrumentu viszemāko kopsaucēju:
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– piešķirt ASV tiesības sākt regulatīvu 
apmaiņu attiecībā uz dalībvalstu tiesību 
aktu pieņemšanu, tostarp kopīgu pārbaudi 
attiecībā uz iespējamiem līdzekļiem 
regulatīvās saskaņotības sekmēšanai;

– piešķirt ASV oficiālas tiesības attiecībā 
uz īstenošanas aktiem, kas pieņemami 
saskaņā ar LESD 291. pantu, lai gan 
Eiropas Parlamentam nav nekādu 
īstenošanas aktu pārbaudes tiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – id punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

id) uzskatīt ES regulējumu par standartu, 
kas nepieciešams, lai līdzās citiem 
likumīgiem faktoriem garantētu 
sabiedrības un dzīvnieku veselību, 
pārtikas nekaitīgumu un vides ilgtspēju; 
tāpēc noraidīt to iekļaušanu kategorijā 
„tehniskie šķēršļi tirdzniecībai”;

Or. en

Grozījums Nr. 567
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
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fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, piesardzības 
principu un ES vispārējo interešu 
aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 568
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem nodrošināt, ka augstie 



AM\1055773LV.doc 25/56 PE552.129v01-00

LV

pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

standarti, kas ieviesti, lai Eiropas 
Savienībā aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un 
augu dzīvību vai veselību, nekādi netiktu 
vājināti; ievērot un atbalstīt abu pušu 
sensitīvos jautājumus un pamatvērtības, 
piemēram, ES piesardzības principu;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
novērtēt un pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību; nodrošināt, 
ka pārtikas politikas veidošanā tiek ņemts
vērā ne tikai riska novērtējums, bet arī citi 
likumīgi faktori, piemēram, pieeja „no 
lauka līdz galdam”, un pārbaudīt,
kontrolēt un veikt revīziju, kā puses īsteno 
savus sanitāros un fitosanitāros 
standartus; ievērot un atbalstīt abu pušu 
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sensitīvos jautājumus un pamatvērtības, 
piemēram, ES piesardzības principu, un 
nodrošināt, ka puses saglabā tiesības 
izmantot uz bīstamību balstītu pieeju, jo 
īpaši attiecībā uz kosmētikas produktiem 
un ķīmiskām vielām;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu un
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību un veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu, ņemot vērā ģenētiski modificētu 
organismu izplatīšanu;

Or. hr
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Grozījums Nr. 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem un ievērot 
Eiropas sanitāros un fitosanitāros 
standartus un procedūras; pirmkārt par 
mērķi noteikt pārredzamības un atklātības 
palielināšanu, kā arī regulatoru dialoga un 
sadarbības pastiprināšanu starptautiskās 
standartu noteikšanas institūcijās; sarunās 
par sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem un tirdzniecības tehnisko 
šķēršļu novēršanas pasākumiem atzīt abu 
pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību; ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
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pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt sanitāro un fitosanitāro 
pasākumu, kuri rada pārmērīgu 
administratīvo slogu, tostarp ar tiem 
saistīto preču ievešanas procedūru, 
atcelšanu vai ievērojamu samazināšanu; 
jo īpaši nodrošināt, ka tādi pasākumi kā 
iepriekš izsniegtas atļaujas, obligāti 
protokoli vai pārbaudes pirms muitošanas 
netiek piemēroti kā pastāvīgi preču 
ievešanas pasākumi; panākt lielāku 
pārredzamību un atklātību, kā arī 
regulatoru dialoga un sadarbības 
pastiprināšanu starptautiskās standartu 
noteikšanas institūcijās; sarunās par 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem un tirdzniecības tehnisko 
šķēršļu novēršanas pasākumiem atzīt abu 
pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību; ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
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tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; ietvert prasību, ka katras 
puses ieviesto pasākumu pamatā jābūt 
zinātnes apsvērumiem un starptautiskiem 
standartiem vai arī zinātniskiem riska 
novērtējumiem, vienlaikus atzīstot abu 
pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību; ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 574
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
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pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību, kā to parāda pieeja 
„no lauka līdz galdam”; ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, tostarp ES piesardzības 
principu, kā arī abu pušu tiesības savus 
lēmumus pārtikas politikas jomā balstīt ne 
tikai uz riska novērtējumu, bet arī citiem 
likumīgiem faktoriem; garantēt, ka abas 
puses saglabā tiesības centralizētā un 
decentralizētā līmenī izmantot uz 
bīstamību balstītu pieeju, jo īpaši attiecībā 
uz kosmētikas produktiem, ķīmiskām 
vielām, pesticīdiem un ĢMO;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
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dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

dzīvību vai veselību;

Or. de

Grozījums Nr. 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; pilnībā ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, jo īpaši ES piesardzības 
principu; noraidīt noteikumus, kas faktiski 
varētu mazināt ES un tās dalībvalstu 
iespējas pārspēt starptautisku instrumentu 
viszemāko kopsaucēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu;

ii) nodrošināt, ka sarunas skar plašāku 
jautājumu loku nekā PTO nolīgumi par 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem un tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem; pirmkārt par mērķi noteikt 
pārredzamības, saskaņotības un atklātības 
palielināšanu, savstarpējo atzīšanu, 
paraugprakses apmaiņu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās, vienlaikus novēršot visus 
nevajadzīgos šķēršļus tirdzniecībai un 
ieguldījumiem un nodrošinot, ka 
regulatori izstrādā samērīgus pasākumus, 
kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi un 
starptautiski standarti; sarunās par 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem un tirdzniecības tehnisko 
šķēršļu novēršanas pasākumiem atzīt abu 
pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību, pilnībā 
respektējot abu pušu tiesiskās sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
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tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
dialoga un sadarbības pastiprināšanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem atzīt abu pušu tiesības 
pārvaldīt risku saskaņā ar līmeni, kuru 
ikviena puse uzskata par atbilstošu, lai 
aizsargātu cilvēku, dzīvnieku un augu 
dzīvību vai veselību; ievērot un atbalstīt 
abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu; 

tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz daudzpusējo 
nolīgumu par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas 
pasākumiem pamatprincipiem; pirmkārt 
par mērķi noteikt pārredzamības un 
atklātības palielināšanu, kā arī regulatoru 
un ieinteresēto personu dialoga un
sadarbības pastiprināšanu starptautiskās 
standartu noteikšanas institūcijās; sarunās 
par sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem un tirdzniecības tehnisko 
šķēršļu novēršanas pasākumiem atzīt abu 
pušu tiesības pārvaldīt risku saskaņā ar 
līmeni, kuru ikviena puse uzskata par 
atbilstošu, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
un augu dzīvību vai veselību; ievērot un 
atbalstīt abu pušu sensitīvos jautājumus un 
pamatvērtības, piemēram, ES piesardzības 
principu, un noteikt, ka apņemšanās 
ievērot piesardzības principu ir TTIP 
apstiprināšanas nosacījums;

Or. en

Grozījums Nr. 579
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iia) uzstāt, ka piesardzības princips ir 
viens no Eiropas vides, veselības un 
patērētāju aizsardzības politikas 
pamatprincipiem, un, pamatojoties uz to, 
ir jārisina savlaicīgas un aktīvas sarunas, 
lai izvairītos no apdraudējuma cilvēku, 
dzīvnieku un augu veselībai vai kaitējuma 
videi; nodrošināt, lai sarunu rezultāti 
nemazinātu ES spēkā esošo piesardzības 
principu, jo īpaši vides, veselības, pārtikas 
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un patērētāju aizsardzības jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iia) stiprināt garantijas un aizsargāt ES 
tiesības izdot likumus par etiķetēm un 
marķējumiem, vērtējot, kā tie ietekmēs
izsekojamības un patērētājiem sniegtās 
informācijas aspektu, nevis uzskatot tos 
par tirdzniecības tehniskajiem šķēršļiem; 
nodrošināt, ka TTIP nekādā veidā 
nemazina ES spējas nodrošināt pārtikas 
produktu izsekojamību un informēt 
patērētājus, regulējot marķēšanu attiecībā 
uz izcelsmes valsti, ražošanas metodēm
vai citus pārtikas produktu marķēšanas 
veidus;

Or. en

Grozījums Nr. 581
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iib) aizstāvēt viedokli, ka pastāvošo 
regulējuma atšķirību pamatā bieži vien ir 
dažādas kultūras un politikas pieejas un 
ka to vērtība bieži vien ir lielāka nekā to 
izmaksas kā ar tarifiem nesaistītiem 
tirdzniecības šķēršļiem; norādīt, ka 
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izmaksas, kas saistītas ar regulējuma 
atcelšanas seku pārvarēšanu, valstu 
budžetiem var būt pārmērīgi augstas;

Or. en

Grozījums Nr. 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iib) nodrošināt, ka dzīvnieku labturību 
regulējošo standartu pielāgošanas mērķis 
ir paaugstināt standartus līdz 
augstākajam iespējamajam līmenim, nevis 
vājināt tos, un iekļaut dzīvnieku labturībai 
atbilstošus ražošanas standartus kā 
prasību preču ievešanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 583
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iic punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iic) norādīt, ka lielākās daļas ES 
dalībvalstu iedzīvotāju vairākums stingri 
iestājas pret ģenētiski modificētu 
organismu (ĢMO) audzēšanu, ievešanu 
un pārstrādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 584
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iid punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iid) nodrošināt, ka patērētāju un veselības 
aizsardzības nolūkos lauksaimniecības 
nozarei tiktu paredzēti īpaši noteikumi, 
saskaņā ar kuriem konkrētu produktu 
ievešana ES nav atļauta, jo īpaši attiecībā 
uz produktiem, kas neatbilst ES 
Marķējuma direktīvai: produkti, kas 
sastāv no ĢMO vai ir iegūti no tiem, 
dzīvnieki, kuru barošanā ir lietoti 
augšanu veicinoši hormoni, un tādu 
pārtikas produktu laišana tirgū, kas ir 
iegūti no klonētiem dzīvniekiem, kā arī 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kas ir 
apstrādāti ar vielām, kuras jau ir 
aizliegtas vai arī tiks aizliegtas ES;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iie punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iie) norādīt, ka lauksaimniecības 
bioloģiskā daudzveidība ir pārtikas 
produktu ražošanas pamats, un 
nodrošināt, lai tirdzniecības nolīgumi 
neizraisītu seno sēklu šķirņu 
ierobežošanu, mūsu tradicionālo 
kultūraugu samazināšanos, kā arī 
neradītu šķēršļus kvalitatīvas un 
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ekoloģiski orientētas lauksaimniecības 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 586
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iif punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iif) pasūtīt neatkarīgu novērtējuma 
pētījumu par to, kāda būs ar ASV 
noslēgtās tirdzniecības vienošanās 
iespējamā ietekme uz Eiropas 
lauksaimniecības nozari ģimeņu līmenī 
un uz ES lauksaimniecības politiku, 
pārtikas nekaitīgumu, pārtikas produktu 
un preču izsekojamību un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 587
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iig punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iig) nodrošināt, ka no visām TTIP 
horizontālajām sadaļām un visiem nozaru 
pielikumiem tiek izslēgti jebkādi 
noteikumi, kuri ietver ķīmisko vielu un 
pesticīdu regulējumu, ietekmē ES 
integrēto pieeju pārtikas nekaitīgumam, 
tostarp ES tiesību aktus par ĢMO un 
hormonu izmantošanu, kā arī tiesību 
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aktus, kas varētu būt nepieciešami 
turpmāk, piemēram, attiecībā uz pārtikas 
produktiem, kuri satur vielas, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iih punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iih) stingri aizstāvēt pieeju „no lauka līdz 
galdam”, ko ES izmanto attiecībā uz 
higiēnas praksi pārtikas ķēdē un kas 
paredz, ka laba higiēnas prakse ir 
jānodrošina visā ražošanas ķēdē, lai 
garantētu, ka gala patērētājiem pārdotie 
pārtikas produkti ir nekaitīgi; noraidīt 
pārtikas kontroles pienākumu deleģēšanu 
privātiem operatoriem; nemainīt viedokli 
attiecībā uz apgalvojumu, ka pārtikas 
sistēmu, kurā nekaitīguma pārbaudes veic 
kāda trešā puse, nevar uzskatīt par 
līdzvērtīgu sistēmai, kuras pamatā ir 
valsts veiktas neatkarīgas pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 589
Ulrike Müller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
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sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot tikai informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt uzmanīgi, ļoti piesardzīgi un 
neapdraudot likumīgos regulatīvos un 
politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 590
Reimer Böge

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 



PE552.129v01-00 40/56 AM\1055773LV.doc

LV

paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus 
vai kompetenci;

Or. de

Grozījums Nr. 591
Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas 
mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā, jo 
īpaši attiecībā uz jaunām tehnoloģijām; 
neaizmirst, ka viens no svarīgākajiem 
nolīguma panākumiem būtu 
transportlīdzekļu drošības noteikumu 
līdzvērtības atzīšana pēc iespējas lielākā 
skaitā un šajā nolūkā būs jāpārbauda, vai 
ES un ASV regulējums nodrošina līdzīgu 
aizsardzības līmeni; uzskata, ka tam ir jābūt 
pasākumam virzībā uz pilnīgu regulējuma 
konverģenci šajā un citās nozarēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 592
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); atzīt, ka standarti attiecībā uz 
preču eksportu un importu ir svarīgi 
abām pusēm, un mudināt Amerikas un 
Eiropas standartizācijas organizācijas 
sadarboties kopēju standartu izstrādē un 
standartu savstarpējā atzīšanā, kas nāktu 
par labu Eiropas un Amerikas 
konkurētspējai un patērētājiem 
pieejamajai izvēlei, vienlaikus saglabājot 
augstus drošības standartus un patērētāju 
aizsardzības līmeni; noteikt, ka 
horizontālajos noteikumos par regulatīvo 
sadarbību paredzētajā regulatīva akta 
iepriekšējā ietekmes novērtējumā līdzās 
ietekmei uz tirdzniecību un ieguldījumiem 
būtu jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem 
un vidi; iespēju veicināt regulatīvo 
atbilstību apsvērt ļoti piesardzīgi un 
neapdraudot likumīgos regulatīvos un 
politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
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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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā lielāka uzmanība 
jāpievērš tā ietekmei uz patērētājiem, vidi 
un dzimumu aspektu, nevis tā ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem; iespēju 
veicināt regulatīvo atbilstību apsvērt ļoti 
piesardzīgi un neapdraudot likumīgos 
regulatīvos un politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
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apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus 
un likumdevēju kompetenci abās 
Atlantijas okeāna pusēs;

Or. de

Grozījums Nr. 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29);
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tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas 
mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); nodrošināt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētais regulatīva akta iepriekšējais 
ietekmes novērtējums ir pilnībā balstīts uz 
ES metodiku, kas paredzēta galvenokārt 
ietekmes novērtēšanai sociālajā,
cilvēktiesību ievērošanas un vides jomā; 
iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt to 
regulatīvo institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, kuras varētu palīdzēt 
izstrādāt kopīgas definīcijas un turpmāk 
izvairīties no nevajadzīgām atšķirībām, jo 
īpaši attiecībā uz tādām jaunām 
tehnoloģijām un pakalpojumiem kā 
elektrotransportlīdzekļi, viedtīkli, 
nanotehnoloģija un videi nekaitīgas 
preces; panākt iepriekš minēto, uzlabojot 
informācijas apmaiņu, un veicināt 
starptautisku instrumentu pieņemšanu, 
stiprināšanu un savlaicīgu ieviešanu, 
pamatojoties uz sekmīgu starptautisko 
pieredzi, piemēram, ISO standartiem vai 
pieredzi, kas gūta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Eiropas Ekonomikas 
komisijas Pasaules forumā par 
transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanu 
(WP.29); noteikt, ka horizontālajos 
noteikumos par regulatīvo sadarbību 
paredzētajā regulatīva akta iepriekšējā 
ietekmes novērtējumā līdzās ietekmei uz 
tirdzniecību un ieguldījumiem būtu 
jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem un 
vidi; iespēju veicināt regulatīvo atbilstību 
apsvērt ļoti piesardzīgi un neapdraudot 
likumīgos regulatīvos un politikas mērķus;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, pamatojoties uz 
sekmīgu starptautisko pieredzi, piemēram, 
ISO standartiem vai pieredzi, kas gūta 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas Pasaules forumā 
par transportlīdzekļu noteikumu 
saskaņošanu (WP.29); noteikt, ka 
horizontālajos noteikumos par regulatīvo 
sadarbību paredzētajā regulatīva akta 
iepriekšējā ietekmes novērtējumā līdzās 
ietekmei uz tirdzniecību un ieguldījumiem 
būtu jāizvērtē arī ietekme uz patērētājiem 
un vidi; iespēju veicināt regulatīvo 
atbilstību apsvērt ļoti piesardzīgi un 
neapdraudot likumīgos regulatīvos un 
politikas mērķus;

iii) sadaļā par horizontālo regulatīvo 
sadarbību par prioritāti noteikt regulatīvo 
institūciju divpusējās sadarbības 
atbalstīšanu, uzlabojot informācijas 
apmaiņu, un veicināt starptautisku 
instrumentu pieņemšanu, stiprināšanu un 
savlaicīgu ieviešanu, vienlaikus pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu un 
izmantojot konkrētu un pastāvīgu 
regulatīvās un konsultatīvās sadarbības 
mehānismu, kas nodrošina dzīvotspējīgas 
vienošanās panākšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 599
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iiia) izveidot tālejošu un efektīvu 
sadarbības mehānismu starp ASV 
Kongresu un Eiropas Parlamentu, lai 
izstrādātu augstākos kopējos standartus 
un novērstu iespējamību, ka 
pamatnozarēs turpmāk varētu rasties 
neplānotas atšķirības šo standartu 
ievērošanā; popularizēt augstus kopējos 
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standartus visos starptautiskajos forumos;

Or. en

Grozījums Nr. 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iiia) nodrošināt, ka teksta formulējums 
sadaļā par regulatīvo sadarbību ir skaidrs 
un nepārprotams, lai garantētu, ka 
neviena regulatīvās sadarbības forma 
netiek izmantota, lai pārkāptu likumīgus 
un demokrātiskus lēmumu pieņemšanas 
procesus, mazinātu Eiropas iedzīvotāju 
aizsardzības līmeni vai lai liegtu 
likumdevējiem pieņemt lēmumus 
sabiedrības interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 601
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iiib) iebilst pret jebkādu plašas regulatīvās 
sadarbības institucionālu formu, kas 
tirdzniecības un ieguldījumu partneriem, 
kā arī uzņēmumu grupām ES vai ASV, 
dalībvalstu vai federālo zemju, kā arī 
vietējo un reģionālo pašvaldību iestādēm 
pirmslikumdošanas vai likumdošanas 
procesa posmā piešķirtu priviliģētas 
pilnvaras vai iespēju atlikt vai apturēt 
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likumdošanas procedūras, piemēram, 
pieprasot novērtējumus par likumdošanas 
ietekmi uz tirdzniecību un ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

svītrots

Or. de

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 604
Franck Proust

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un dubultu vai pārmērīgu 
administratīvo slogu un formalitātēm un 
kuri ir saistīti ar pamatstandartiem un 
pamatnoteikumiem un tāpēc tos 
nevajadzētu grozīt;

Or. fr

Grozījums Nr. 605
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 606
Wim van de Camp

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt, tostarp 
mehānisko transportlīdzekļu pārbaudes 
tipa apstiprinājuma saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
un tāpēc tos nevajadzētu grozīt;

iv) saistībā ar turpmāko regulatīvo 
sadarbību skaidri noteikt, kuri pasākumi 
attiecas uz tirdzniecības tehniskajiem 
šķēršļiem un pārmērīgu administratīvo 
slogu un formalitātēm un kuri ir saistīti ar 
pamatstandartiem un pamatnoteikumiem 
vai procedūrām, ar kurām tiek īstenoti 
valsts politiskie mērķi, un tāpēc tos 
nevajadzētu grozīt;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iva) nodrošināt, lai lēmumi, ko pieņem 
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regulatīvās sadarbības institūcija, kas 
atbild par kopīgu standartu noteikšanu 
nākotnē, nevarētu atņemt Eiropas valstīm 
tiesības noteikt augstākus standartus;

Or. fr

Grozījums Nr. 609
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iva) sniegt informāciju par to, kā ASV vai 
ES nolīgumi ar trešām valstīm var 
ietekmēt regulatīvo sadarbību, un īpaši 
precizēt, kādā veidā šie nolīgumi 
mijiedarbotos, ja tie paredzētu līdzīgus
veidus vai regulatīvo sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
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sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē;

sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē, lai novērstu 
situāciju, ka kāda no pusēm varētu 
izmantot veto tiesības, pirms otra puse ir 
oficiāli iesniegusi tiesību akta 
priekšlikumu; precizēt Regulatīvās 
sadarbības padomes nozīmi, sastāvu un 
juridisko kvalifikāciju, ņemot vērā to, ka 
tās ieteikumu tieša un obligāta 
piemērošana nozīmētu Līgumos noteikto 
likumdošanas procedūru pārkāpumu; 
rūpēties arī par to, ka pilnībā tiek 
saglabātas valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu spējas izdot tiesību aktus atbilstoši 
savām politiskajām nostādnēm, jo īpaši 
sociālajā un vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 611
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, 
ņemot vērā Savienības dalībvalstu un 
reģionu ar likumdošanas varu 
likumdošanas kompetences, kā arī Eiropas 
Parlamenta lomu ES lēmumu pieņemšanas 
procesā un tā tiesības īstenot demokrātisko 
kontroli pār ES regulatīvajiem procesiem 
turpmākās sadarbības satvara izveidē, 
vienlaikus saglabājot modrību attiecībā uz 
ieinteresēto personu līdzsvarotu 
iesaistīšanu apspriešanā, kas paredzēta 
regulatīva priekšlikuma izstrādē;

Or. it



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

LV

Grozījums Nr. 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē; šajā saistībā
ierosina, ka, atjauninot partnerību, lai 
risinātu konkrētus aspektus, ja 
nepieciešams, tiek paredzēta iespēja 
apvienot demokrātisko un parlamentāro 
uzraudzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanu 
apspriešanā, kas paredzēta regulatīva 
priekšlikuma izstrādē;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās un 
demokrātiskās lēmumu pieņemšanas 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz ieinteresēto 
personu, jo īpaši nevalstisko organizāciju,
līdzsvarotu iesaistīšanu apspriešanā, kas 
paredzēta regulatīva priekšlikuma izstrādē;
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Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz 
ieinteresēto personu līdzsvarotu 
iesaistīšanu apspriešanā, kas paredzēta 
regulatīva priekšlikuma izstrādē;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
nodrošinot vislielāko iespējamo 
pārredzamību un visu attiecīgo 
ieinteresēto personu iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 615
Eleonora Forenza

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz 
ieinteresēto personu līdzsvarotu 
iesaistīšanu apspriešanā, kas paredzēta 
regulatīva priekšlikuma izstrādē;

v) pilnībā ievērot noteiktās regulatīvās 
sistēmas abās Atlantijas okeāna pusēs, kā 
arī Eiropas Parlamenta lomu ES lēmumu 
pieņemšanas procesā un tā tiesības īstenot 
demokrātisko kontroli pār ES 
regulatīvajiem procesiem turpmākās 
sadarbības satvara izveidē, vienlaikus 
saglabājot modrību attiecībā uz to, lai 
regulatīvās sadarbības ietvaros 
uzņēmumu grupām un ieinteresētajām 
personām netiktu nodrošināta priviliģēta 
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piekļuve lēmumu pieņēmējiem un 
priviliģēta iesaistīšana apspriešanā;

Or. en

Grozījums Nr. 616
Viviane Reding

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – va punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

va) pilnībā atzīt katras puses tiesības 
neiesaistīties transatlantiskajā sadarbībā, 
ja tā tiek uzskatīta par nevajadzīgu vai 
neatbilstošu; noteikt, ka sadarbības 
mehānisms pēc savas būtības ir 
brīvprātīgs, kā tas minēts arī 
visaptverošajā ekonomikas un 
tirdzniecības nolīgumā (CETA);

Or. en

Grozījums Nr. 617
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – va punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

va) nekavējoties veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek īstenots ieteikums 
izveidot Eiropas stratēģiju neatkarībai IT 
jomā un ES kiberstratēģiju, kā norādīts 
Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta 
rezolūcijā par ASV Nacionālās drošības 
aģentūras novērošanas programmu, 
novērošanas struktūrām dažādās 
dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu 
pamattiesībām un transatlantisko 
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sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 618
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – vb punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vb) novērst šifrēšanas standartu vai to 
sertifikācijas iekļaušanu TTIP nolīgumā, 
jo tā nesniedz nekādas ekonomiskās
priekšrocības, bet var radīt būtiskus 
zaudējumus ekonomikas un sociālajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 619
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts – vc punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vc) nodrošināt, ka tiek iestrādāta 
visaptveroša un nepārprotama horizontāla 
klauzula, kas pilnībā izslēdz ES 
noteikumu par personas datu aizsardzību 
iekļaušanu nolīgumā, bez jebkādiem 
nosacījumiem par to, ka tai ir jāatbilst 
citām tirdzniecības nolīguma daļām;

Or. en


