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LV Vienoti daudzveidībā LV 

3.6.2015 A8-0175/14 

Grozījums Nr.  14 

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 – b apakšpunkts – xia punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 xi a) Ħemot vērā ESAO veikto darbu, nākt 
klajā ar direktīvu, kurā paredzēti 
pasākumi pret BEPS (nodokĜu bāzes 
samazināšana un peĜĦas novirzīšana), lai 
izbeigtu kaitējošo konkurenci starp 
uzĦēmumiem, it īpaši daudznacionālajiem 
uzĦēmumiem, kuri, bieži Atlantijas 
okeāna otrā pusē, veido savu vispārējo 
nodokĜu situāciju tā, lai varētu peĜĦu 
pārnest uz jurisdikcijām ar zemākām 
nodokĜu likmēm; nodrošināt, ka ārzonu 
fondiem, kuru vadītāji strādā abos 
Atlantijas okeāna krastos, ir jāizveido savs 
galvenais birojs vietā, kas nav ārzona; 
nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu 
automātisku informācijas apmaiĦu un 
ziĦošanu par katras valsts nodokĜu 
jautājumiem, neiekĜaujot tajā MVU; ES 
līmenī izveidot nodokĜu oāžu definīciju un 
sarakstu, Ħemot vērā ESAO veikto darbu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/15 

Grozījums Nr.  15 

Helga Trüpel, 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 – b apakšpunkts - xviii punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xviii) pilnībā ievērojot UNESCO 
Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 
nolīgumā nodrošināt, ka puses patur 
tiesības pieĦemt vai saglabāt jebkādus 
pasākumus (it īpaši regulatīvus un/vai 
finanšu pasākumus) attiecībā uz kultūras 
un valodu daudzveidības aizsardzību vai 
veicināšanu, saskaĦā ar attiecīgajiem 
pantiem Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību, kā arī attiecībā uz plašsaziĦas 
līdzekĜu brīvību un plurālismu neatkarīgi 
no izmantotajām tehnoloăijām un 
izplatīšanas platformas, paturot prātā, ka 
sarunu vešanas mandāts, ko dalībvalstis 
piešėīrušas Eiropas Komisijai, skaidri 
izslēdz audiovizuālo pakalpojumu jomu; 

xviii) pilnībā ievērojot UNESCO 
Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 
ar visam nolīgumam piemērojamu 
juridiski saistošu vispārēju noteikumu 
nodrošināt, ka puses patur tiesības pieĦemt 
vai saglabāt jebkādus pasākumus (it īpaši 
regulatīvus un/vai finanšu pasākumus) 
attiecībā uz kultūras un valodu 
daudzveidības aizsardzību vai veicināšanu, 
saskaĦā ar attiecīgajiem pantiem Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību, kā arī 
attiecībā uz plašsaziĦas līdzekĜu brīvību un 
plurālismu neatkarīgi no izmantotajām 
tehnoloăijām un izplatīšanas platformas, 
paturot prātā, ka sarunu vešanas mandāts, 
ko dalībvalstis piešėīrušas Eiropas 
Komisijai, skaidri izslēdz audiovizuālo 
pakalpojumu jomu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/16 

Grozījums Nr.  16 

Helga Trüpel, 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 – b apakšpunkts – xxa punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  xx a) ar vispārēju noteikumu nodrošināt 
ES dalībvalstu tiesības pieĦemt vai 
turpināt īstenot jebkādus pasākumus 
attiecībā uz visu tādu izglītības un 
kultūras pakalpojumu sniegšanu, no 
kuriem netiek gūta peĜĦa un/vai kuri 
saĦem jebkāda apmēra publisko 
finansējumu vai jebkāda veida valsts 
atbalstu, un nodrošināt, ka privāti 
finansēti ārvalstu pakalpojumu sniedzēji 
ievēro tādas pašas kvalitātes un 
akreditācijas prasības kā iekšzemes 
pakalpojumu sniedzēji; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Grozījums Nr.  17 

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 – c apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  i a) īpaši precizēt lauksaimniecības 
nozares un apakšnozares, uz kurām 
neattiecas regulatīvā sadarbība TTIP 
satvarā, tostarp sensitīvās jomas, kurās 
būtiski atšėiras ES un ASV tiesību akti, 
tostarp, bet ne tikai, tiesību akti par 
dzīvnieku labturību, ăenētiski 
modificētiem organismiem, klonētiem 
dzīvniekiem un klonētu dzīvnieku 
pēcnācējiem, vistas gaĜas balināšanu ar 
hlorētiem līdzekĜiem, augšanas hormonu 
izmantošanu gaĜas un piena ražošanā, 
antibiotiku izmantošanu mājlopu 
audzēšanā, agroėīmiju un augu 
aizsardzības līdzekĜiem; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Grozījums Nr.  18 

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 

1. punkts – c apakšpunkts – ib punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  i b) aicina Komisiju uzskatīt, ka turpmāk 
norādītie regulatīvie pasākumi vai 
standarti ir būtiski un nedrīkst tikt 
apdraudēti: 

 - apstiprinājuma nesniegšana aktīvajām 
vielām un ES maksimāli pieĜaujamie 
daudzumi attiecībā uz pesticīdiem, 

 - regulatīvie pasākumi attiecībā uz vielām, 
kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus, 

 - ES integrētā pieeja pārtikas 
nekaitīgumam, tostarp noteikumi par 
dzīvnieku labturību, 

 - ES tiesību aktu par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem 
piemērošana, 

 - Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem 
paredzētu zāĜu klīniskajām pārbaudēm 
īstenošana un jo īpaši prasība publiski 
pieejamā datubāzē publicēt pilnīgus 
klīnisko pārbaužu ziĦojumus par visām 
klīniskajām pārbaudēm, tiklīdz ir pabeigta 
atĜaujas piešėiršanas procedūra, 

 - dalībvalstu kompetence attiecībā uz 
veselības aizsardzības sistēmu 
organizēšanu, tostarp medicīnisko 
produktu cenu noteikšanu un 
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kompensāciju un zāĜu pieejamību, 

 - ierobežojumi attiecībā uz kosmētikas 
līdzekĜu sastāvdaĜām un aizliegums veikt 
kosmētikas sastāvdaĜu un gatavo līdzekĜu 
testēšanu uz dzīvniekiem, 

 - ES politika atjaunojamās enerăijas un 
ekotehnoloăiju jomā un ar klimatu un 
enerăētiku saistīto ES mērėu sasniegšana, 

 - pasākumi atkarības no fosilā kurināmā 
mazināšanai un ES un/vai starptautiskie 
pasākumi oglekĜa emisijas samazināšanai 
transporta nozarē, 

 - ekodizaina prasības attiecībā uz enerăiju 
patērējošiem ražojumiem; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Grozījums Nr.  19 

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 

1. punkts – c apakšpunkts – iia punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ii a) atzīt, ka vienošanos nebūs iespējams 
panākt jomās, kurās ES un ASV 
noteikumi ievērojami atšėiras, piemēram, 
attiecībā uz sabiedrības veselības aprūpes 
pakalpojumiem, ĂMO, hormonu 
izmantošanu liellopu audzēšanas nozarē, 
REACH un tās īstenošanu un dzīvnieku 
klonēšanu lauksaimniecības vajadzībām, 
un tādēĜ neapspriest šos jautājumus; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/20 

Grozījums Nr.  20 

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 – d apakšpunkts – iii punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības nodaĜu, bet tiek 
iekĜauti arī citās nolīguma jomās, tādās kā 
ieguldījumi, pakalpojumu tirdzniecība, 
regulatīvā sadarbība un publiskais 
iepirkums; 

iii) nodrošināt, ka darba un vides standarti 
neaprobežojas ar tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības nodaĜu, bet tiek 
iekĜauti arī citās nolīguma jomās, tādās kā 
ieguldījumi, pakalpojumu tirdzniecība, 
regulatīvā sadarbība un publiskais 
iepirkums; nodrošināt, ka tirdzniecība un 
ieguldījumi netiek veicināti, vājinot darba 
tiesības; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/21 

Grozījums Nr.  21 

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 – d apakšpunkts – viia punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  vii a) nodrošināt, ka TTIP sarunās tiek 
Ħemts vērā mērėis līdz 2050. gadam 
samazināt ES siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 95 %, tādējādi pieprasot, lai 
vērienīgie un saistošie kopīgie 
energoefektivitātes un energotaupības 
pasākumi un atjaunojamo energoresursu 
veicināšana būtu ekonomiski un 
ekoloăiski ilgtspējīgākās iespējas šā 
mērėa sasniegšanai; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/22 

Grozījums Nr.  22 

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 – d apakšpunkts – viiia punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viii a) nodrošināt, ka ES tirgū tiek 
aizliegts tāda kurināmā imports, kuram ir 
Ĝoti palielināta siltumnīcefekta gāzu 
intensitāte, piemēram, sašėidrinātā 
dabasgāze, ko iegūst no slānekĜa gāzes, 
un jēlnafta, ko iegūst no naftas smiltīm, jo 
tas apdraudētu starptautiskās saistības 
klimata jomā, būtu pretrunā ES tiesību 
aktiem un mērėiem klimata jomā, kavētu 
īstenot ieteikumus par netradicionālo 
kurināmo izmantošanu un būtu Degvielas 
kvalitātes direktīvas pārkāpums; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Grozījums Nr.  23 

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 – d apakšpunkts – xvi punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xvi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekĜauta 
vērienīga, līdzsvarota un mūsdienu 
situācijai atbilstoša nodaĜa par intelektuālā 
īpašuma tiesībām un šajā nodaĜā būtu 
precīzi noteiktas intelektuālā īpašuma 
tiesību jomas, tostarp ăeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu atzīšana un pastiprināta 
aizsardzība, un ka šī partnerība atspoguĜo 
godīgu un efektīvu aizsardzību, neskarot 
nepieciešamību reformēt ES autortiesību 
sistēmu un vienlaikus nodrošinot taisnīgu 
līdzsvaru starp intelektuālā īpašuma 
tiesībām un sabiedriskajām interesēm, it 
īpaši nepieciešamību saglabāt 
medikamentu pieejamību par pieĦemamām 
cenām, turpinot atbalstīt Līgumā par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS) paredzēto 
elastīgumu; 

xvi) nodrošināt, ka TTIP tiek iekĜauta 
vērienīga, līdzsvarota un mūsdienu 
situācijai atbilstoša nodaĜa par intelektuālā 
īpašuma tiesībām un šajā nodaĜā būtu 
precīzi noteiktas intelektuālā īpašuma 
tiesību jomas, tostarp ăeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu atzīšana un pastiprināta 
aizsardzība, un ka šī partnerība atspoguĜo 
godīgu un efektīvu aizsardzību, vienlaikus 
nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp 
intelektuālā īpašuma tiesībām un 
sabiedriskajām interesēm, it īpaši 
nepieciešamību saglabāt medikamentu 
pieejamību par pieĦemamām cenām, 
turpinot atbalstīt Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) 
paredzēto elastīgumu; atturēties no 
sarunām par autortiesībām, preču zīmēm 
un patentiem, Ħemot vērā to, ka ne ES, ne 
tās dalībvalstis nav pieĦēmušas lēmumu 
par šo intelektuālā īpašuma tiesību 
vispārēju saskaĦošanu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Grozījums Nr.  24 

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 – e apakšpunkts – i punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i) turpināt uzlabot pārredzamību sarunās, 
darot pieejamu plašai sabiedrībai lielāku 
skaitu sarunu priekšlikumu, īstenot Eiropas 
Ombuda ieteikumus, it īpaši attiecībā uz 
noteikumiem par dokumentu publisko 
pieejamību;  

i) turpināt uzlabot pārredzamību sarunās, 
darot pieejamu plašai sabiedrībai lielāku 
skaitu sarunu priekšlikumu, tostarp visus 
ES sarunu tekstus, ko Komisija jau ir 
darījusi pieejamus dalībvalstīm un 
Parlamentam, īstenot Eiropas Ombuda 
ieteikumus, it īpaši attiecībā uz 
noteikumiem par dokumentu publisko 
pieejamību; izsaka stingru pārliecību par 
to, ka regulatīvās sadarbības jomā visiem 
konsolidētajiem sarunu tekstiem vajadzētu 
būt pieejamiem sabiedrībai; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Grozījums Nr.  25 

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 – e apakšpunkts – iii punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iii) veicināt to dalībvalstu aizvien ciešāku 
iesaistīšanos, kuras bija atbildīgas par 
Eiropas Komisijai uzticēto mandātu sākt 
sarunas ar ASV, lai, atbilstoši saistībām, 
kas pieĦemtas Padomes 2015. gada 
20. marta secinājumos, sekmētu to aktīvu 
iesaistīšanos efektīvākā informēšanā par 
nolīguma piemērošanas jomu un 
iespējamiem labumiem Eiropas 
iedzīvotājiem, lai Eiropā nodrošinātu 
plašas un uz faktiem balstītas sabiedriskās 
debates par TTIP nolūkā apzināt patiesās 
bažas, kas saistītas ar šo nolīgumu; 

iii) veicināt dalībvalstu aizvien ciešāku 
iesaistīšanos, lai, atbilstoši saistībām, kas 
pieĦemtas Padomes 2015. gada 20. marta 
secinājumos, sekmētu to aktīvu 
iesaistīšanos reālā informēšanā par 
nolīguma piemērošanas jomu un 
iespējamām sekām Eiropas iedzīvotājiem, 
lai apzinātu patiesās bažas, kas saistītas ar 
šo nolīgumu; 

Or. en 

 
 
 


