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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel a Tanácsnak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre vonatkozó tárgyalási irányelveire,

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és beruházási 
tárgyalásokról szóló 2013. május 23-i állásfoglalására1, és különösen annak (13) 
bekezdésére,

– tekintettel az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle 
tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira 
gyakorolt hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésről szóló 
2014. március 12-i állásfoglalására2,

A. mivel az Uniót köti az Európai Unió Alapjogi Chartája (a Charta) – többek között annak a 
személyes adatok védelméhez való jogról szóló 8. cikke –, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) ugyanezen alapvető jogról szóló 16. cikke mint 
az EU elsődleges jogának kulcsfontosságú pillére, amelyet valamennyi nemzetközi 
megállapodásban teljes mértékben tiszteletben kell tartani;

B. mivel az Uniót az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke többek között a 
demokrácia és a jogállamiság értékeinek betartására kötelezi;

C. mivel a Charta 20. és 21. cikke az Uniót a törvény előtti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvének betartására kötelezi;

D. mivel az EUSZ 1. cikke és 10. cikkének (3) bekezdése is kimondja, hogy „a döntéseket a 
lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell 
meghozni”; mivel az átláthatóságnak és a partnerek – többek között a polgárok – közötti 
nyílt párbeszédnek kiemelkedő jelentősége van a tárgyalások során és a végrehajtási 
szakaszban egyaránt; mivel a Parlament támogatja az ombudsman átlátható 
megközelítésre vonatkozó kérését;

E. mivel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról – többek között a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP), valamint a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló megállapodásról (TiSA) – jelenleg folyó tárgyalások érintik a 
nemzetközi adatforgalmat is, ugyanakkor teljes egészében kizárják a magánélet védelmét 
és az adatvédelmet, amely kérdéseket az USA–EU védett adatkikötőről szóló 
megállapodás és az USA–EU adatvédelmi keretmegállapodás keretében párhuzamosan 
fognak megtárgyalni;

F. mivel a tárgyalások 7. fordulójában az amerikai tárgyaló felek javaslatot tettek egy, a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0230.
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TTIP-n belüli e-kereskedelemről szóló fejezet tervezetére; mivel ez a tervezet nem érhető 
el az Európai Parlament képviselői számára; mivel a TiSA e-kereskedelemről szóló 
szövegére vonatkozó amerikai tervezet aláásná a személyes adatok harmadik országokba 
történő továbbítására vonatkozó uniós szabályokat és biztosítékokat; mivel a Parlament 
fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a TTIP-megállapodásra irányuló bármely jövőbeli 
szövegjavaslat és tervezet megismerése után nyilvánítson véleményt;

G. mivel a valamely szabadkereskedelmi övezethez tartozó szerződő államból származó 
állampolgároknak könnyű hozzáféréssel kell rendelkezniük az övezethez tartozó terület 
egészéhez;

H. mivel a legtöbb uniós tagállam és az Egyesült Államok is ratifikálta a külföldi hivatalos 
személyek nemzetközi kereskedelmi ügyletekben való megvesztegetése elleni 
küzdelemről szóló OECD-egyezményt; mivel több uniós tagállam és az Egyesült Államok 
is ratifikálta az ENSZ korrupció elleni egyezményét; mivel több uniós tagállam és az 
Egyesült Államok is tagja a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció 
Munkacsoportnak;

1. az alábbi ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

a) biztosítsa, hogy a megállapodás garantálja az uniós alapvető jogi normák 
maradéktalan tiszteletben tartását egy jogilag kötelező erővel és halasztó hatállyal bíró 
emberi jogi klauzula beiktatása révén, ami az EU harmadik országokkal kötött 
megállapodásainak állandó része;

b) tartsa szem előtt, hogy veszélybe kerülhet az Európai Parlament által a végleges TTIP-
megállapodáshoz adott egyetértés, ameddig nem hagynak fel teljes mértékben az 
átfogó tömeges megfigyelési tevékenységekkel és nem találnak megfelelő megoldást 
az uniós polgárok adatvédelmi jogaira – többek között a közigazgatási és bírósági 
jogorvoslati lehetőségekre –, amint azt a Parlament fent említett, 2014. március 12-i 
állásfoglalásának (74) bekezdése kimondja;

c) haladéktalanul tegyen lépéseket különösen annak biztosítására, hogy az IT-
függetlenségre irányuló európai stratégiára és az uniós kiberstratégiára vonatkozó, az 
Európai Parlament fent említett, 2014. március 12-i állásfoglalásában tett ajánlások 
végrehajtásra kerülnek;

d) alapvető prioritásként foglaljon bele a megállapodásba egy – a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) XIV. cikkén alapuló – átfogó és 
egyértelmű, horizontális és önálló rendelkezést, amely a személyes adatok védelmére 
vonatkozó meglévő és jövőbeli uniós jogszabályokat teljes körűen kivonja a 
megállapodás alól, azon feltétel nélkül, hogy a záradéknak összhangban kell állnia a 
TTIP egyéb részeivel, valamint biztosítsa, hogy a megállapodás nem gátolja meg a 
vonatkozó WTO-szabályok (a GATS XIV. és XIVa. cikke) értelmében indokolt 
szolgáltatásnyújtási kivételek érvényesítését;

e) biztosítsa, hogy személyes adatokat csak az uniós adatvédelmi jogszabályok által 
előírt, a harmadik országokba történő továbbításra vonatkozó rendelkezések 
tiszteletben tartása mellett lehet az Unión kívülre továbbítani; csak akkor folytasson 
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tárgyalásokat a személyes adatok forgalmát érintő rendelkezésekről, amennyiben 
garantálják és tiszteletben tartják az uniós adatvédelmi szabályok teljes körű 
alkalmazását;

f) biztosítsa, hogy az amerikai tárgyalók által a TTIP 7. tárgyalási fordulója során 
javasolt, az e-kereskedelemről szóló fejezettervezetet nem fogadja el a tárgyalás 
alapjául, amennyiben az hasonló feltételeket tartalmaz, mint az e-kereskedelemről 
szóló, a TiSA-ra irányuló tárgyalások során benyújtott amerikai fejezettervezet; 
utasítsa el a TiSA e-kereskedelemről szóló szövegére vonatkozó amerikai tervezetet a 
személyes adatok tekintetében; biztosítsa a védett adatkikötőről szóló megállapodásra 
és az adatvédelmi keretmegállapodásra irányuló tárgyalások sikeres lezárását;

g) tartsa szem előtt, hogy a személyes adatok továbbításáról szóló uniós szabályok 
megtilthatják az ilyen adatok harmadik országokban való feldolgozását, ha azok nem 
tartják be az uniós megfelelőségi szabványt; ragaszkodjon ahhoz, hogy az 
adatfeldolgozási berendezések és létesítmények helymeghatározását érintő valamennyi 
követelmény megfeleljen az adatok továbbításáról szóló uniós szabályoknak; 
működjön együtt az Egyesült Államokkal és más harmadik országokkal a megfelelő 
fórumokon abból a célból, hogy szerte a világban hasonlóan magas szintű 
kereskedelmi adatvédelmi normákat fogadjanak el, különösen az adatkikötőről szóló 
megállapodás és az adatvédelmi keretmegállapodás keretében;

h) biztosítsa, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos jogi konfliktusokról csak az illetékes 
bíróságok hoznak döntéseket; biztosítsa, hogy a beruházó és állam közötti 
vitarendezésről (ISDS) szóló esetleges rendelkezések nem akadályozzák az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot, vagy nem ássák alá a demokráciát;

i) teljes körűen vegye figyelembe, hogy átláthatóságra és elszámoltathatóságra van 
szükség a tárgyalások során a folyamat egész ideje alatt, valamint teljesítse az EUMSZ 
218. cikke (10) bekezdésében foglalt kötelezettségét – amelynek jogszabályi jellegét a 
Bíróság közelmúltbeli ítéletében1 megerősítette –, azaz, hogy a Parlamentet a 
tárgyalások minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatnia kell; 
biztosítsa, hogy valamennyi fél tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a releváns tárgyalási 
dokumentumokat – az eseti alapon, egyértelmű indokolással minősítettnek 
nyilvánítandók kivételével, nyilvánosan indokolva, hogy a szóban forgó dokumentum 
közzé nem tett részeihez való hozzáférés milyen mértékben veszélyezteti konkrétan és 
specifikusan a kivételek által védett érdekeket –, az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek2 megfelelően; biztosítsa, 
hogy a megállapodás semmilyen módon nem érinti a hivatalos dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló uniós vagy tagállami jogszabályokat;

j) a tárgyalások keretében gyakoroljon nagyobb politikai nyomást az USA-ra annak 
érdekében, hogy megkülönböztetés nélkül valamennyi uniós tagállam állampolgára 
számára garantáljon teljes vízumviszonosságot és egyenlő bánásmódot az USA-ba 
való belépésük vonatkozásában;

                                               
1 A C-658/11 Parlament kontra Tanács ügyben 2014. június 24-én hozott ítélet.
2 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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k) az uniós tagállamok és az USA közötti fokozott együttműködés kialakítása érdekében 
foglaljon bele a megállapodásba egy, a korrupcióról, az adócsalásról, az 
adókijátszásról és a pénzmosásról szóló záradékot, amely magában foglalja a 
hatékonyabb nemzetközi együttműködést célzó mechanizmusokat, a kölcsönös 
jogsegélyt, a vagyonvisszaszerzést, a technikai segítségnyújtást, az információk 
megosztását és a nemzetközi ajánlások és normák végrehajtását is.
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