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3.6.2015 A8-0175/28 

Grozījums Nr.  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 - Ħemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. un 191. pantu un 
jo īpaši 191. panta 2. punktā minēto 
piesardzības principu, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Grozījums Nr.  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā Komisijas priekšsēdētājs Ž.-K. 
Junkers savās politikas pamatnostādnēs ir 
arī skaidri norādījis, ka viĦš nepieĦems to, 
ka tiesu jurisdikciju dalībvalstīs ierobežo 
īpaši režīmi ar ieguldījumiem saistīto strīdu 
izšėiršanai; tā kā tagad, kad ir pieejami 
publiskās apspriešanās par TTIP paredzēto 
ieguldījumu aizsardzību un ieguldītāju un 
valsts strīdu izšėiršanu rezultāti, visās trijās 
Eiropas iestādes un starp tām notiek 
apspriešana, Ħemot vērā minētās publiskās 
apspriešanās ieguldījumu, vienlaikus 
apmainoties viedokĜiem ar pilsonisko 
sabiedrību un attiecīgo uzĦēmējdarbības 
nozari par labāko veidu, kā panākt 
ieguldījumu aizsardzību un vienlīdzīgu 
attieksmi pret ieguldītājiem, tajā pašā laikā 
nodrošinot valstu tiesības reglamentēt; 

P. tā kā Komisijas priekšsēdētājs Ž.-
K. Junkers savās politikas pamatnostādnēs 
ir arī skaidri norādījis, ka viĦš nepieĦems 
to, ka tiesu jurisdikciju dalībvalstīs 
ierobežo īpaši režīmi ar ieguldījumiem 
saistīto strīdu izšėiršanai; tā kā tagad, kad 
ir pieejami publiskās apspriešanās par 
TTIP paredzēto ieguldījumu aizsardzību un 
ieguldītāju un valsts strīdu izšėiršanu 
rezultāti, visās trijās Eiropas iestādes un 
starp tām notiek apspriešana, kurā tiek 
Ħemts vērā tas, ka 97 % no iesniegtajiem 
viedokĜiem noraidīja to, ka TTIP tiek 
iekĜauta ieguldītāju un valsts strīdu 
izšėiršana, vienlaikus apmainoties 
viedokĜiem ar pilsonisko sabiedrību un 
attiecīgo uzĦēmējdarbības nozari par 
labāko veidu, kā panākt ieguldījumu 
aizsardzību un vienlīdzīgu attieksmi pret 
ieguldītājiem, tajā pašā laikā nodrošinot 
valstu tiesības reglamentēt; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Grozījums Nr.  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Pa. tā kā Komisija 2014. gada 
10. septembrī atteicās reăistrēt Eiropas 
pilsoĦu iniciatīvu (EPI) „Stop TTIP”, 
uzskatot, ka tā pārsniedz Komisijas 
pilnvaras iesniegt Savienības tiesību aktu, 
kas nepieciešams nolūkā piemērot 
Līgumus; tā kā iniciatīva „Stop TTIP” no 
tā brīža ir uzsākta ārpus Regulā (ES) 
Nr. 211/2011 paredzētās procedūras un ir 
jau saĦēmusi vairāk nekā vienu miljonu 
parakstu; tā kā Lūgumrakstu komiteja ir 
saĦēmusi vairākus lūgumrakstus, kuros 
paustas bažas par TTIP; tā kā 
lūgumrakstu iesniedzēju bažas 
galvenokārt attiecas uz risku saistībā ar 
importētās pārtikas nekaitīgumu un 
kvalitāti, datu pārsūtīšanu no ES uz ASV, 
jo īpaši saistībā ar informāciju, ko ASV 
vāc par fiziskām un juridiskām personām 
(ES pilsoĦu tiesības uz pašnoteikšanos 
digitālajā jomā), pārredzamības trūkumu 
sarunās, TTIP iespējamo negatīvo ietekmi 
uz ekonomiku, jo īpaši saistībā ar 
nodarbinātību un algām, kā arī valsts 
iestāžu reglamentēšanas pilnvaru 
nodošanu korporācijām, izmantojot 
ieguldītāju un valsts strīdu izšėiršanas 
(ISDS) mehānismu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Grozījums Nr.  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

EFDD 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: 

 

(atlikusī 1. punkta daĜa tiek svītrota) 

1. pieprasa Komisijai atlikt notiekošās 
sarunas par TTIP. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Grozījums Nr.  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 v a) Ħemt vērā, ka TTIP nedrīkst izmantot 
ES ārpolitikas mērėu īstenošanai vai lai 
liktu kādai valstij tirdzniecības politikas 
īstenošanas nolūkos atteikties no savas 
suverenitātes; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Grozījums Nr.  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

EFDD 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 – v punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

v) uzlabot pakalpojumu tirgus pieejamību 
saskaĦā ar t. s. hibrīda saraksta pieeju, kas 
paredz piekĜuvei tirgum izmantot pozitīvos 
sarakstus, kuros skaidri min 
pakalpojumus, kuru sniegšana ir jādara 
pieejama ārvalstu uzĦēmumiem, un kuros 
jaunus pakalpojumus neiekĜauj, 
vienlaikus nodrošinot, ka iespējamās 
status quo saglabāšanas klauzula un 
sprūdrata klauzula tiek piemērotas tikai 
nediskriminējošiem noteikumiem un 
pieĜauj pietiekamu elastīgumu, lai 
attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem varētu atjaunot 
publisku kontroli, kā arī lai Ħemtu vērā 
jaunu un inovatīvu pakalpojumu 
parādīšanos, un kas paredz izmantot 
negatīvā saraksta pieeju dalībvalstu 
režīmos; 

v) nodrošināt to, lai sarunas par 
pakalpojumu liberalizāciju notiktu, 
pilnībā ievērojot t. s. pozitīvā saraksta 
pieeju gan attiecībā uz piekĜuvi tirgum, 
gan valsts režīmu, kā tas tiek piemērots 
ES un Korejas brīvās tirdzniecības 
nolīgumā; iekĜaujot horizontālu 
noteikumu, nodrošināt, lai publiskām 
iestādēm tiek saglabāta iespēja atkal 
pārĦemt publiskā kontrolē liberalizētos 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumus; 

Or. en 



 

AM\1064115LV.doc  PE558.912v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
3.6.2015 A8-0175/34 

Grozījums Nr.  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD 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 – vi punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vi) sarunās būtu jēgpilni jāapspriež un 
jāatceĜ tie pašreizējie ASV ierobežojumi 
attiecībā uz Eiropas uzĦēmumu sniegtiem 
jūras un gaisa transporta pakalpojumiem, 
kurus paredz tādi ASV tiesību akti kā 
Džonsa likums (Jones Act), Likums par 
ārvalstīm piederošu kuău veiktu 
bagarēšanu (Foreign Dredging Act), 
Federālais aviācijas likums (Federal 
Aviation Act) un ASV Gaisa kabotāžas 
likums (US Air Cabotage law), un kapitāla 
ierobežojumi attiecībā uz ārvalstu 
īpašumtiesībām uz aviosabiedrībām, kuri 
būtiski apgrūtina tirgus pieejamību ES 
uzĦēmumiem, kā arī kavē inovāciju ASV; 

vi) kā priekšnosacījums TTIP teksta 
projekta pabeigšanai ir jāparedz prasība 
atcelt tos pašreizējos ASV ierobežojumus 
attiecībā uz Eiropas uzĦēmumu sniegtiem 
jūras un gaisa transporta pakalpojumiem, 
kurus paredz tādi ASV tiesību akti kā 
Džonsa likums (Jones Act), Likums par 
ārvalstīm piederošu kuău veiktu 
bagarēšanu (Foreign Dredging Act), 
Federālais aviācijas likums (Federal 
Aviation Act) un ASV Gaisa kabotāžas 
likums (US Air Cabotage law), un kapitāla 
ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu 
īpašumtiesībām uz aviosabiedrībām, kuri 
būtiski apgrūtina tirgus pieejamību ES 
uzĦēmumiem, kā arī kavē inovāciju ASV; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Grozījums Nr.  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

EFDD 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 – via punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 vi a) nodrošināt, ka Apvienotās Karalistes 
Valsts veselības dienests (NHS) ir pilnīgi 
izslēgts no visiem TTIP noteikumiem; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Grozījums Nr.  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

EFDD 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 – vib punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 vi b) paredzēt TTIP pilnīgu izĦēmuma 
statusu Apvienotās Karalistes Valsts 
veselības dienestam (NHS) kā daĜu no 
sarunām par piekĜuvi tirgum tā, lai šo 
izĦēmuma statusu nevar apstrīdēt, 
piemērojot strīdu izšėiršanas mehānismu, 
kas var izrietēt no TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Grozījums Nr.  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

EFDD 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 
ietvaros, tostarp sensitīvās jomas, kurās 
ES un ASV tiesību akti būtiski atšėiras, 
piemēram, 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 A8-0175/38 

Grozījums Nr.  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

EFDD 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 – ii punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ii) sarunas par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šėēršĜu novēršanas 
pasākumiem balstīt uz pamatprincipiem, 
kas noteikti attiecīgajos daudzpusējos 
nolīgumos par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šėēršĜu novēršanas 
pasākumiem, un aizsargāt Eiropas 
sanitāros un fitosanitāros standartus un 
procedūras; pirmkārt par mērėi noteikt to 
sanitāro un fitosanitāro pasākumu, 
tostarp ar tiem saistīto importēšanas 
procedūru, atcelšanu vai būtisku 
samazināšanu, kuri rada pārmērīgu 
slogu; it īpaši nodrošināt, ka iepriekšēja 
apstiprināšana, obligāti protokoli un 
pārbaudes pirms muitošanas netiek 
piemērotas kā pastāvīgi importēšanas 
pasākumi; panākt lielāku pārredzamību un 
atklātību, līdzvērtīgu standartu savstarpēju 
atzīšanu, paraugprakses apmaiĦu, 
regulatoru un ieinteresēto pušu dialoga 
pastiprināšanu un sadarbības uzlabošanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šėēršĜu novēršanas 
pasākumiem nodrošināt, ka nekādā ziĦā 
netiek vājināti augstie standarti, kas 

ii) panākt lielāku pārredzamību un 
atklātību, līdzvērtīgu standartu savstarpēju 
atzīšanu, paraugprakses apmaiĦu, 
regulatoru un ieinteresēto pušu dialoga 
pastiprināšanu un sadarbības uzlabošanu 
starptautiskās standartu noteikšanas 
institūcijās; sarunās par sanitārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem un 
tirdzniecības tehnisko šėēršĜu novēršanas 
pasākumiem nodrošināt, ka nekādā ziĦā 
netiek vājināti augstie standarti, kas 
ieviesti, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu 
pārtikas nekaitīgumu un aizsargātu cilvēku, 
dzīvnieku un augu dzīvību un veselību; 
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ieviesti, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu 
pārtikas nekaitīgumu un aizsargātu cilvēku, 
dzīvnieku un augu dzīvību un veselību; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Grozījums Nr.  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

EFDD 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) TTIP nedrīkst izmantot, lai, veicot 
regulatīvu saskaĦošanu, izveidotu 
vispārēju regulatīvu režīmu vai iekĜautu 
tajā tekstu, ar kuru tiktu panākts šāds 
rezultāts, jo vispārēja saskaĦošana mēdz 
radīt nelabvēlīgu situāciju MVU un 
kropĜot tirgus konkurenci; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Grozījums Nr.  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

EFDD 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 – xiv punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xiv) nodrošināt, ka ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi aprobežojas ar 
noteikumiem, ko piemēro pēc izveides, un 
ka to izstrādē galvenā uzmanība tiek 
veltīta valsts režīmam, vislielākās 
labvēlības režīma valstij, godīgai un 
vienlīdzīgai attieksmei, kā arī aizsardzībai 
pret tiešu un netiešu ekspropriāciju, 
tostarp tiesībām uz tūlītēju, atbilstošu un 
efektīvu kompensāciju; ieguldītāju un 
ieguldījumu aizsardzības standarti un 
definīcijas būtu jāizstrādā juridiski 
precīzi, aizsargājot tiesības regulēt 
sabiedrisko interešu vārdā, skaidrojot 
netiešas ekspropriācijas jēdzienu un 
nepieĜaujot nepamatotas vai nenozīmīgas 
sūdzības; brīvai kapitāla pārvietošanai 
būtu jāatbilst ES līgumu noteikumiem un 
būtu jāietver beztermiĦa izĦēmumi, kas 
tiek piemēroti piesardzības nolūkā 
finanšu krīzes gadījumā; 

xiv) nodrošināt to, ka ārvalstu 
ieguldītājiem tiek piemērota 
nediskriminējoša attieksme un ka viĦiem 
ir vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz 
sūdzību iesniegšanu un to apmierināšanu 
un netiek piešėirtas lielākas tiesības nekā 
vietējiem ieguldītājiem; iebilst pret 
ieguldītāju un valsts strīdu izšėiršanas 
iekĜaušanu TTIP, jo ieguldījumu 
aizsardzības īstenošanai ir pieejamas citas 
iespējas, piemēram, vietēja līmeĦa 
instrumenti, un pašreizējais ieguldījumu 
aizsardzības līmenis ES un ASV ir pilnībā 
pietiekams, lai garantētu juridisko 
noteiktību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD 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 – iva punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 iv a) sniegt detalizētu un regulāri 
atjauninātu informāciju ES iedzīvotājiem 
par TTIP sagatavošanas jaunākajām 
norisēm, tostarp, izmantojot sociālos 
tīklus, plašsaziĦas līdzekĜus un citus 
saziĦas kanālus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

EFDD 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 – xii punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xii) nodrošināt, ka datu plūsmu 
liberalizācija, it īpaši e-komercijas un 
finanšu pakalpojumu jomā, neapdraud ES 
acquis personas datu aizsardzības jomā, 
vienlaikus atzīstot, ka datu plūsmas ir 
transatlantiskās tirdzniecības un digitālās 
ekonomikas pamats; kā svarīgu punktu, 
pamatojoties uz Vispārējās vienošanās par 
pakalpojumu tirdzniecību (GATS) 
XIV pantu, iekĜaut visaptverošu un 
nepārprotamu horizontālu autonomu 
noteikumu, kas no nolīguma piemērošanas 
jomas pilnībā izslēdz pašreizējo un 
turpmāko ES tiesisko regulējumu attiecībā 
uz personas datu aizsardzību, neparedzot 
nekādus nosacījumus, ka tam ir jāatbilst 
pārējām TTIP daĜām; apspriest 
noteikumus, kas skar personas datu 
plūsmu, tikai tad, ja tiek garantēta un 
ievērota pilnīga datu aizsardzības 
noteikumu piemērošana abās Atlantijas 
okeāna pusēs, lai sadarbotos ar ASV tādā 
veidā, ka trešās valstis visā pasaulē tiek 
motivētas pieĦemt līdzīgus augsta līmeĦa 
datu aizsardzības standartus; 

xii) nodrošināt, ka datu plūsmu 
liberalizācija, it īpaši e-komercijas un 
finanšu pakalpojumu jomā, neapdraud ES 
acquis personas datu aizsardzības jomā, 
vienlaikus atzīstot, ka datu plūsmas ir 
transatlantiskās tirdzniecības un digitālās 
ekonomikas pamats; kā svarīgu punktu, 
pamatojoties uz Vispārējās vienošanās par 
pakalpojumu tirdzniecību (GATS) 
XIV pantu, iekĜaut visaptverošu un 
nepārprotamu horizontālu autonomu 
noteikumu, kas no nolīguma piemērošanas 
jomas pilnībā izslēdz pašreizējo un 
turpmāko ES tiesisko regulējumu attiecībā 
uz personas datu aizsardzību, neparedzot 
nekādus nosacījumus, ka tam ir jāatbilst 
pārējām TTIP daĜām;  

Or. en 

 
 
 


