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16.10.2013 A7-0308/36 

Pakeitimas  36 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) galimyb÷ pasinaudoti alternatyviais 

nagrin÷jamojo produkto tiekimo šaltiniais, 

norint išvengti neigiamo poveikio 

Sąjungos vartotojų grandies rinkai arba 

galutiniams vartotojams arba tokį poveikį 

sumažinti; 

c) galimyb÷ pasinaudoti alternatyviais 

nagrin÷jamojo produkto tiekimo šaltiniais, 

norint sumažinti neigiamą poveikį 

Sąjungos vartotojų grandies rinkai arba 

galutiniams vartotojams; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/37 

Pakeitimas  37 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija, skelbdama pranešimą Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis 

tinkamomis viešųjų ryšių priemon÷mis 

renka informaciją ir nuomones d÷l 

Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su 

tam tikrais produktais ar sektoriais taikant 

šį reglamentą. 

1. Komisija, skelbdama pranešimą Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje, kuriame 

nustatoma informacijos pateikimo ir 

terminų, iki kurių tokią informaciją 

galima pateikti, nustatymo tvarka, renka 

informaciją ir nuomones d÷l Sąjungos 

ekonominių interesų, susijusių su tam 

tikrais produktais ar sektoriais taikant šį 

reglamentą. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/38 

Pakeitimas  38 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. 2–5 dalimis neribojama Sąjungos 

pareigūnų teis÷ paskelbti bendrą 

informaciją. Atskleidžiant tą informaciją 

būtina atsižvelgti į teis÷tą suinteresuotųjų 

šalių interesą neatskleisti jų verslo 

paslapčių. 

6. 2–5 dalimis neribojama Sąjungos 

pareigūnų teis÷ paskelbti bendrą 

informaciją. Toks informacijos 

atskleidimas turi būti suderinamas su 

teis÷tu suinteresuotųjų šalių interesu 

neatskleisti jų verslo paslapčių. Komisija 

taip pat viešai skelbia informaciją apie tai, 

kaip kiekvienu atveju buvo atsižvelgta į 

Sąjungos ekonominius interesus. 

Or. en 

 

 


