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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Padomes sarunu norādes transatlantiskajai tirdzniecības un ieguldījumu 
partnerībai starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm;

– ņemot vērā 2013. gada 23. maija rezolūciju par ES tirdzniecības un ieguldījumu sarunām 
ar Amerikas Savienotajām Valstīm1, jo īpaši tās 13. punktu;

– ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras 
novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES 
pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā2,

A. tā kā Savienībai ir saistoša Eiropas Savienības Pamattiesību harta (turpmāk — Harta), 
tostarp tās 8. pants par tiesībām uz personas datu aizsardzību, un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 16. pants par minētajām pamattiesībām, kas uzskatāmas par 
vienu no ES primāro tiesību svarīgākajiem pīlāriem un kas ir pilnībā jāievēro visos 
starptautiskajos nolīgumos;

B. tā kā Savienībai ir saistošs Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants, kas inter alia 
paredz demokrātijas un tiesiskuma vērtību ievērošanu;

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

D. tā kā LES 1. pantā un 10. panta 3. punktā noteikts, ka „lēmumu pieņemšana ir, cik 
iespējams, atklāta un, cik iespējams, tuvināta pilsoņiem”; tā kā sarunu laikā, kā arī 
īstenošanas posmā vissvarīgākā ir pārredzamība un atklāts dialogs starp partneriem, 
tostarp iedzīvotājiem; tā kā Parlaments atbalsta ombuda aicinājumu īstenot pārredzamu 
pieeju;

E. tā kā notiekošajās sarunās par starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem, tostarp par 
transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) un pakalpojumu 
tirdzniecības nolīgumu (TiSA), tiek skarti arī jautājumi par starptautiskajām datu 
plūsmām, vienlaikus pilnībā izslēdzot privātumu un datu aizsardzību, un tie tiks apspriesti 
paralēli saistībā ar ASV un ES visaptverošo nolīgumu par „drošības zonu” un datu 
aizsardzību;

F. tā kā ASV puses sarunu dalībnieki TTIP septītajā sarunu kārtā ierosināja projektu nodaļai 
par e-komerciju; tā kā šis projekts nav pieejams Eiropas Parlamenta deputātiem; tā kā 
ASV teksta projekts par e-komerciju TiSA kontekstā apdraudētu ES noteikumus un 
aizsardzības pasākumus personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm; tā kā Parlamentam 
ir tiesības paust savu atzinumu pēc iepazīšanās ar visiem turpmākajiem teksta 
priekšlikumiem un TTIP nolīguma projektiem;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0227.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0230.
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G. tā kā brīvās tirdzniecības zonā iedzīvotājiem, kuru izcelsme ir kādā no līgumslēdzējām 
pusēm, ir tiesības brīvi pārvietoties visā teritorijā, kuru aptver šī zona;

H. tā kā lielākā daļa ES dalībvalstu un ASV ir ratificējušas ESAO Konvenciju par ārvalstu 
amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos; tā kā vairākas 
ES dalībvalstis un ASV ir ratificējušas ANO Pretkorupcijas konvenciju;  tā kā vairākas ES 
dalībvalstis un ASV ir locekļi Finanšu darījumu darba grupā par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju,

1. iesniedz Komisijai šādus ieteikumus:

a) nodrošināt to, lai ar nolīgumu tiktu garantēta ES pamattiesību standartu pilnīga 
ievērošana, iekļaujot tiesiski saistošu un preventīvu cilvēktiesību klauzulu kā vienu no 
standarta elementiem ES tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm;

b) ņemt vērā, ka Eiropas Parlamenta piekrišanas sniegšana TTIP galīgajam nolīgumam 
varētu būt apdraudēta, kamēr netiks pilnībā novērstas vispārējās masveida 
novērošanas darbības un rasts atbilstīgs risinājums attiecībā uz ES pilsoņu datu 
privātuma tiesībām, tostarp tiesībām uz administratīvu un tiesisku aizsardzību, kā 
paredzēts iepriekšminētās Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūcijas 74. punktā;

c) nekavējoties veikt pasākumus, lai jo īpaši nodrošinātu to, ka tiek īstenoti 
iepriekšminētajā Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūcijā sniegtie ieteikumi par 
Eiropas stratēģijas neatkarībai IT jomā un ES kiberstratēģijas izveidi;

d) prioritārā kārtā iekļaut visaptverošu un nepārprotamu horizontālu un patstāvīgi 
piemērojamu noteikumu, kas balstīts uz Vispārējās vienošanās par pakalpojumu 
tirdzniecību (GATS) XIV pantu un ar kuru pašreizējie un turpmākie ES tiesību akti 
personas datu aizsardzības jomā tiktu pilnībā izslēgti no nolīguma darbības jomas, 
neparedzot nekādus nosacījumus attiecībā uz to, ka tam vajadzētu atbilst pārējām 
TTIP daļām, un nodrošināt, lai ar nolīgumu netiktu kavēta izņēmumu izpilde par to 
pakalpojumu nodrošināšanu, kuri ir attaisnojami saskaņā ar attiecīgajiem PTO 
noteikumiem (GATS XIV un XIVa pants);

e) nodrošināt, ka personas datus ārpus Savienības var pārsūtīt tikai tad, ja tiek ievēroti ES 
datu aizsardzības tiesību aktos paredzētie noteikumi par pārsūtīšanu uz trešām valstīm; 
noteikumus, kas skar personas datu plūsmu, apspriest tikai tad, ja tiek garantēta ES 
datu aizsardzības noteikumu pilnīga piemērošana un ievērošana;

f) nodrošināt, ka projekts nodaļai par e-komerciju, ko TTIP septītajā sarunu kārtā 
ierosināja ASV puses sarunu dalībnieki, netiks pieņemts kā pamats sarunām, ja tas 
ietvers līdzīgus nosacījumus tiem, kuri izklāstīti ASV projektā nodaļai par e-komerciju 
TiSA sarunu kontekstā; paust iebildumus pret saistībā ar TiSA sagatavoto ASV 
projektu nodaļai par e-komerciju attiecībā uz personas datiem; panākt sekmīgu 
iznākumu sarunās par visaptverošo „drošības zonas” un datu aizsardzības nolīgumu;

g) ņemt vērā, ka ES noteikumi par personas datu pārsūtīšanu var liegt šādu datu apstrādi 
trešās valstīs, ja tās neievēro ES atbilstības standartu; uzstāt, lai visas prasības, kas 
skar datu apstrādes aprīkojuma un iestāžu atrašanos, atbilstu ES noteikumiem par datu 
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pārsūtīšanu; sadarboties ar ASV un citām trešām valstīm, ievērojot atbilstīgus 
nosacījumus, lai pieņemtu pietiekami augstus datu aizsardzības standartus visā 
pasaulē, jo īpaši saistībā ar visaptverošo „drošības zonas” un datu aizsardzības 
nolīgumu;

h) nodrošināt, lai lēmumus par juridiskiem konfliktiem pamattiesību jautājumos 
pieņemtu tikai kompetentās vispārējās jurisdikcijas tiesas; nodrošināt, lai noteikumi 
par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS) neradītu šķēršļus attiecībā uz
vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu tiesu varai un neapdraudētu demokrātiju;

i) pilnībā ņemt vērā pārredzamības un pārskatatbildības nepieciešamību visā procesā un 
ievērot saistības, kas izriet no LESD 218. panta 10. punkta, kuru Tiesa nesenā 
spriedumā atzina par likumiski noteiktu1, visos sarunu posmos nekavējoties un 
pastāvīgi sniegt Parlamentam pilnīgu informāciju; saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem2 nodrošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejami visu pušu attiecīgie sarunu dokumenti, izņemot dokumentus, kuri ir 
jāklasificē, katrā atsevišķā gadījumā publiski pamatojot, kādā mērā piekļuve attiecīgā 
dokumenta neatklātajām daļām varētu konkrēti un reāli apdraudēt ar izņēmumiem 
aizsargātās intereses; nodrošināt, lai nolīgums nekādā veidā nemazina ES vai tās 
dalībvalstu tiesību aktu ietekmi par publisku piekļuvi oficiālajiem dokumentiem;

j) sarunu ietvaros pastiprināt politisko spiedienu uz ASV, lai nodrošinātu pilnīgu vīzu 
savstarpējību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ES dalībvalstu iedzīvotājiem bez 
diskriminācijas attiecībā uz viņu iekļūšanu ASV;

k) iekļaut nolīgumā noteikumus par korupciju, krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu 
nemaksāšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai uzlabotu dalībvalstu un 
ASV sadarbību, iekļaujot mehānismus efektīvākai starptautiskajai sadarbībai, 
savstarpējai tiesiskajai palīdzībai, līdzekļu atgūšanai, tehniskajai palīdzībai, 
informācijas apmaiņai un starptautisko ieteikumu un standartu īstenošanai.

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