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Ændringsforslag  48 

Marine Le Pen m.fl. 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at konsekvenserne af 

den russiske embargo klart har påvist den 

fortsatte geopolitiske relevans af 

landbruget, betydningen af at have 

adgang til forskellige landbrugsmarkeder 

og behovet for stærke og strategiske 

handelspartnerskaber med pålidelige 

handelspartnere; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Marine Le Pen m.fl. 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at det er vigtigt for det 

europæiske landbrug, at der sikres en 

gensidig fordelagtig handelsaftale med 

USA for at fremme Europas stilling som 

en central aktør på verdensmarkedet, 

uden at kvalitetsnormerne for europæiske 

landbrugsprodukter og fremtidige 

forbedringer af disse normer undergraves, 

men at det også er vigtigt, at den 

europæiske landbrugsmodel og erhvervets 

økonomiske og sociale overlevelsesevne 

sikres; 

K. der henviser til, at det er vigtigt for det 

europæiske landbrug at sikre de 

nugældende kvalitetsnormer for 

europæiske landbrugsprodukter og 

fremtidige forbedringer af disse normer for 

at bevare den europæiske landbrugsmodel 

og sikre erhvervets økonomiske og sociale 

overlevelsesevne;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Ændringsforslag  50 

Marine Le Pen m.fl. 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b – nr. xii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at de gældende EU-bestemmelser 

om beskyttelse af personoplysninger ikke 

trues af liberaliseringen af datastrømme, 

især i forbindelse med e-handel og 

finansielle tjenester, og samtidig at 

erkende relevansen af datastrømme som 

rygraden i den transatlantiske handel og 

den digitale økonomi; som et centralt 

element at indarbejde omfattende og klare 

horisontale autonome bestemmelser på 

grundlag af artikel XIV i den almindelige 

overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), som fuldstændigt 

undtager alle gældende og fremtidige EU-

lovrammer om beskyttelse af 

personoplysninger fra aftalen uden krav 

om, at det skal være i overensstemmelse 

med andre dele af aftalen; kun at 

forhandle om bestemmelser, som berører 

udveksling af personoplysninger, hvis der 

er skabt sikkerhed for, at 

databeskyttelsesreglerne på begge sider af 

Atlanterhavet anvendes og overholdes i 

fuld udstrækning, og at samarbejde med 

De Forenede Stater om at tilskynde 

tredjelande til at vedtage lignende 

stramme databeskyttelsesstandarder rundt 

omkring i verden; 

(xii) at sikre, at de gældende EU-

bestemmelser om beskyttelse af 

personoplysninger ikke trues; at 

opretholde et højt databeskyttelsesniveau i 

EU, som er uafhængig af tredjelandes 

herunder USA's standarder; 

Or. en 
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