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3.6.2015 A8-0175/4 

Grozījums Nr.  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ea. tā kā nav zināms, kādā mērā un 

apjomā TTIP ietekmēs jaunattīstības 

valstis, un tā kā nepieciešams dialogs ar 

šīm valstīm par TTIP ietekmi; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Grozījums Nr.  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā ES un ASV tiesiskā regulējuma 

sistēmās, cita starpā attiecībā uz 

sabiedriskās veselības un vides 

aizsardzības jomu, pastāv atšėirības, kas 

saistītas ar atšėirīgo juridisko un politisko 

kultūru un atspoguĜo atšėirīgās pieejas, 

politikas mērėus un riska analīzes 

metodes; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Grozījums Nr.  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Gb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Gb. tā kā, lai palielinātu regulatīvo 

saskaĦotību, neapdraudot pašreizējos un 

turpmākos ES veselības un vides 

standartus, jomas, kurās ir līdzīgi mērėi 

un aizsardzības līmeĦi, ir nepārprotami 

jānodala no tām jomām, kurās tie 

atšėiras; tā kā jomās ar līdzīgiem 

mērėiem un aizsardzības līmeĦiem varētu 

censties panākt vienotas pieejas vai 

savstarpēju atzīšanu; tā kā jomās, kurās 

aizsardzības līmeĦi nepārprotami atšėiras, 

sadarbībai vajadzētu būt vērstai uz 

informācijas apmaiĦu vai augšupēju 

saskaĦošanu; 

Or. en 



 

AM\1064280LV.doc  PE558.912v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

3.6.2015 A8-0175/7 

Grozījums Nr.  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ha. tā kā, ASV Toksisko vielu 

uzraudzības likums (TSCA), kas būtiski 

atšėiras no REACH, ir guvis vispārēju 

akceptu un tādēĜ ar TTIP netiek plānots 

saskaĦot abas sistēmas; tā kā sarunas 

tomēr skar turpmāko sadarbību attiecībā 

uz REACH īstenošanu, lai gan uzskati par 

riska pārvaldību attiecībā uz ėīmiskajām 

vielām būtiski atšėiras un ASV ir 

izrādījusi nopietnu un nemainīgu 

pretestību pret REACH; tā kā sadarbībai 

šo atšėirīgo tiesību aktu īstenošanas jomā 

nav nekāda labuma; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Grozījums Nr.  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ia. tā kā aplēses liecina, ka zāĜu izmaksas 

veido 1,5 % no Eiropas IKP, un tādējādi 

jebkāds no TTIP izrietošs palielinājums 

saistībā ar intelektuālā īpašuma 

aizsardzību var negatīvi ietekmēt veselības 

aprūpes izmaksas; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Grozījums Nr.  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ib apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ib. tā kā ES un ASV ir Ĝoti atšėirīgs 

regulējums, vidējais emisijas sākuma 

punkts un mērėa līmenis attiecībā uz 

viegldarba transportlīdzekĜu radītā 

siltumnīcefekta gāzu emisijas vidējā 

apjoma samazināšanu; tā kā tādēĜ šajā 

jomā nevajadzētu piemērot savstarpēju 

atzīšanu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Grozījums Nr.  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Na apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Na. tā kā pastāv bažas, ka ar noteikumu 

projektu regulatīvajai sadarbībai attiecībā 

uz aktiem, kas ir būtiski ietekmējuši vai 

var būtiski ietekmēt ES un ASV 

tirdzniecību un ieguldījumus: 

- ASV tiek piešėirtas oficiālas tiesības 

attiecībā uz īstenošanas aktiem, kas 

pieĦemami saskaĦā ar LESD 291. pantu, 

lai gan Eiropas Parlamentam nav 

nekādas īstenošanas aktu pārbaudes 

tiesības; 

- ASV tiek piešėirtas tiesības sākt 

regulatīvu apmaiĦu attiecībā uz 

dalībvalstu tiesību aktu pieĦemšanu, 

tostarp kopīgu pārbaudi attiecībā uz 

iespējamiem līdzekĜiem regulatīvās 

saskaĦotības sekmēšanai; 

- ES faktiski varētu rasties lielākas 

grūtības pārspēt starptautisku 

instrumentu viszemāko kopsaucēju sakarā 

ar saistībām, ko tā ir uzĦēmusies attiecībā 

uz to starptautisko regulatīvo sadarbību 

un to starptautisko instrumentu 

īstenošanu, ko tā ir palīdzējusi veidot; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Grozījums Nr.  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Nb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Nb. tā kā ES un ASV likumdevēji un 

regulatori īsteno Ĝoti atšėirīgas pieejas 

attiecībā uz to jautājumu risināšanu, kas 

saistīti ar siltumnīcefekta gāzu emisijām 

un klimata pārmaiĦām; tā kā ar klimata 

pārmaiĦām saistīto būtisko draudu 

novēršanai un pieĦemtās klimata politikas 

integritātes saglabāšanai vajadzētu būt 

svarīgākai par tirdzniecības veicināšanu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Grozījums Nr.  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – ievaddaĜa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. saistībā ar notiekošajām sarunām par 

TTIP sniedz Komisijai šādus ieteikumus: 

1. aicina Komisiju pārtraukt notiekošās 

sarunas par TTIP līdz brīdim, kad, 

apspriežoties ar dalībvalstu parlamentiem, 

tiek atkārtoti apstiprināts Padomes 

2013. gada 18. jūnijā piešėirtais sarunu 

mandāts; 

 (atlikusī punkta daĜa tiek svītrota) 

Or. en 

 

 


