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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Tarybos derybinius nurodymus dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ES derybų su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir investicijų1, ypač į jos 13 dalį,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo 
agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų 
poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje2,

A. kadangi Sąjunga privalo laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija), 
įskaitant jos 8 straipsnį dėl teisės į asmens duomenų apsaugą, ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnio dėl tos pačios pagrindinės teisės, kuri yra 
pagrindinis ES pirminės teisės, į kurią turi būti visapusiškai atsižvelgiama visuose 
tarptautiniuose susitarimuose, ramstis;

B. kadangi, remiantis Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsniu, Sąjunga yra 
įsipareigojusi gerbti, be kitų, demokratijos ir teisinės valstybės vertybes;

C. kadangi pagal Chartijos 20 ir 21 straipsnius Sąjunga yra įsipareigojusi laikytis lygybės 
prieš įstatymą ir diskriminacijos uždraudimo principų;

D. kadangi ES sutarties 1 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sprendimai turi 
būti priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių; kadangi 
skaidrumas ir atviras partnerių, įskaitant piliečius, dialogas, yra be galo svarbūs derybose 
ir taip pat įgyvendinimo etapu; kadangi Parlamentas pritaria ombudsmeno raginimui 
laikytis skaidraus metodo;

E. kadangi vykstančios derybos dėl tarptautinių prekybos susitarimų, įskaitant 
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystę (TPIP) ir prekybos paslaugomis 
susitarimą (angl. TiSA), taip pat susijusios su klausimais dėl tarptautinių duomenų srautų, 
tačiau visiškai neapima privatumo ir duomenų apsaugos klausimų, kurie bus aptariami 
lygiagrečiai tariantis dėl JAV ir ES „saugaus uosto“ susitarimo (angl. Safe Harbour) ir 
JAV ir ES bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos;

F. kadangi 7-ajame derybų dėl TPIP etape JAV derybininkai pasiūlė skyriaus dėl 
elektroninės prekybos projektą; kadangi su šiuo projektu neturi galimybės susipažinti 
Europos Parlamento nariai; kadangi JAV parengtas TiSA teksto dėl elektroninės prekybos 
projektas pakenktų ES asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims taisyklėms ir 
apsaugos priemonėms; kadangi Parlamentas pasilieka teisę pareikšti nuomonę po to, kai 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0227.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.
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susipažins su kiekvienu būsimu teksto pasiūlymu ir TPIP susitarimo projektu;

G. kadangi laisvosios prekybos erdvėje susitarimo šalių piliečiai privalo turėti galimybę 
laisvai patekti į visą šios erdvės teritoriją;

H. kadangi daugelis ES valstybių narių ir Jungtinės Valstijos ratifikavo EBPO Konvenciją 
dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu sudarant tarptautinius verslo 
sandorius; kadangi kelios ES valstybės narės ir JAV ratifikavo JT konvenciją prieš 
korupciją; kadangi keletas ES valstybių narių ir JAV yra Finansinių veiksmų darbo grupės 
pinigų plovimo klausimu narės;

1. teikia Komisijai šias rekomendacijas:

a) užtikrinti, kad susitarimu būtų garantuojamas visapusiškas ES standartų dėl 
pagrindinių teisių laikymasis, įtraukiant teisiškai privalomą ir stabdomojo poveikio 
nuostatą dėl žmogaus teisių, kuri būtų standartinė ES prekybos susitarimų su 
trečiosiomis šalimis dalis;

b) atsižvelgti į tai, kad esama pavojaus, jog Europos Parlamentas nepritars galutiniam 
TPIP susitarimui, kol nėra visiškai nutraukta visa apimanti masinio sekimo veikla ir 
nėra rastas tinkamas sprendimas dėl ES piliečių teisių į duomenų privatumą, įskaitant 
teisių gynimo administracine tvarka ir teisme priemones, kaip nurodoma minėtos 
2014 m. kovo 12 d. Parlamento rezoliucijos 74 dalyje;

c) imtis neatidėliotinų priemonių visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos 
minėtoje 2014 m. kovo 12 d. Parlamento rezoliucijoje pateiktos rekomendacijos dėl 
Europos strategijos dėl informacinių technologijų nepriklausomumo ir ES elektroninės 
erdvės strategijos parengimo;

d) įtraukti, kaip pagrindinį prioritetą, išsamią ir vienareikšmę atskirą horizontaliąją 
nuostatą, pagrįstą Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) XIV 
straipsniu, pagal kurią esamai ir būsimai ES teisinei sistemai dėl asmens duomenų 
apsaugos susitarimas būtų visiškai netaikomas, nenumatant jokios jos atitikties kitoms 
TPIP dalims sąlygos, ir užtikrinti, kad susitarimu nebūtų kliudoma taikyti paslaugų 
teikimo išimčių, pagrįstų atitinkamomis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėmis 
(GATS XIV ir XIV a straipsniai);

e) užtikrinti, kad asmens duomenys gali būti perduodami už Sąjungos ribų tik jei 
laikomasi ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos nuostatų dėl perdavimo trečiosioms 
šalims; derėtis dėl nuostatų, kurios susijusios su asmens duomenų srautu, tik tuo 
atveju, jei užtikrinamas visapusiškas ES asmens duomenų apsaugos taisyklių taikymas 
ir laikymasis;

f) užtikrinti, kad JAV derybininkų 7-ajame derybų dėl TPIP susitarimo etape pasiūlytas 
skyriaus dėl e. prekybos projektas nebūtų priimtas kaip derybų pagrindas, jei jame bus 
iškeltos tokios pačios sąlygos kaip derybose dėl TiSA JAV pasiūlytame skyriaus dėl 
e. prekybos projekte; nepritarti JAV pasiūlytam TiSA skyriaus dėl e. prekybos 
projektui dėl asmens duomenų klausimo; užtikrinti sėkmingą derybų dėl „saugaus 
uosto“ susitarimo ir bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos pabaigą;
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g) atsižvelgti į tai, kad pagal ES asmens duomenų perdavimo taisykles gali būti 
uždraustas tokių duomenų tvarkymas trečiosiose šalyse, jei jų standartai neatitinka ES 
standartų; primygtinai raginti, kad bet kokie reikalavimai, susiję su duomenų 
tvarkymo įrangos ir įstaigų vietos nustatymu, nepažeistų ES duomenų perdavimo 
taisyklių; bendradarbiauti su JAV ir kitomis trečiosiomis šalimis atitinkamomis 
aplinkybėmis siekiant visame pasaulyje patvirtinti tinkamus aukštus duomenų 
apsaugos standartus, ypač atsižvelgiant į „saugaus uosto“ susitarimą ir bendrąjį 
susitarimą dėl duomenų apsaugos;

h) užtikrinti, kad sprendimus dėl teisinių konfliktų dėl pagrindinių teisių priimtų tik 
kompetentingi bendrosios kompetencijos teismai; užtikrinti, kad nuostatomis dėl 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (ISDS) nebūtų užkertamas kelias 
pasinaudoti vienodomis galimybėmis kreiptis į teismą ar pažeista demokratija;

i) viso derybų proceso metu visapusiškai atsižvelgti į skaidrumo ir atskaitomybės 
būtinybę ir vykdyti savo įsipareigojimą pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kuris, kaip 
neseniai priimtame sprendime patvirtino Teisingumo Tesimas, yra privalomas1, visais 
derybų etapais išsamiai ir nedelsiant informuoti Parlamentą; užtikrinti, kad visuomenė 
galėtų susipažinti su visų šalių svarbiais derybų dokumentais, išskyrus tuos, kurie turi 
būti įslaptinti dėl kiekvienu atveju aiškiai nurodomų priežasčių, viešai pagrindžiant, 
kiek galimybė susipažinti su neatskleistomis atitinkamo dokumento dalimis galėtų 
konkrečiai ir realiai pakenkti išimtimis saugomiems interesams, laikantis 2001 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais2 nuostatų; užtikrinti, kad susitarimu jokiu būdu negali būti pakenkta ES 
arba jos valstybių narių teisės aktams dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
oficialiais dokumentais;

j) vykstant deryboms padidinti politinį spaudimą JAV siekiant, kad visoms ES 
valstybėms narėms be diskriminacijos būtų užtikrintas visiškas vizų režimo 
abipusiškumas ir vienodas požiūris siekiant patekti į JAV;

k) į susitarimą įtraukti nuostatą dėl kovos su korupcija, mokestiniu sukčiavimu, mokesčių 
slėpimu ir pinigų plovimu, kad būtų sukurtas tvirtesnis ES valstybių narių ir JAV 
bendradarbiavimas, įskaitant veiksmingesnio tarptautinio bendradarbiavimo, savitarpio 
teisinės pagalbos, turto susigrąžinimo, techninės pagalbos, keitimosi informacija ir 
tarptautinių rekomendacijų ir standartų įgyvendinimo mechanizmus.

                                               
1 2014 m. birželio 24 d. sprendimas byloje C-658/11 Parlamentas prieš Tarybą.
2 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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