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3.6.2015 A8-0175/48 

Módosítás  48 
Marine Le Pen és mások 
 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
J preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel az orosz embargó következményei 

világosan rámutattak a mezıgazdaság 

folyamatos geopolitikai jelentıségére, a 

különféle mezıgazdasági piacokhoz való 

hozzáférés fontosságára, valamint a 

megbízható kereskedelmi partnerekkel 

fenntartott szilárd és stratégiai 

kereskedelmi partnerségek 

szükségességére; 

törölve 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Módosítás  49 
Marine Le Pen és mások 
 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
K preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az európai mezıgazdaság 

szempontjából fontos a kölcsönösen 

elınyös kereskedelmi megállapodás 

biztosítása az USA-val, ezáltal erısítve 

Európának a világpiac egyik 

kulcsszereplıjeként betöltött pozícióját, 

anélkül, hogy veszélybe kerülnének az 

európai mezıgazdasági termékek jelenlegi 

minıségi elıírásai és ezen elıírások 

jövıbeli fejlıdése, továbbá ügyelve az 

európai mezıgazdasági modell 

megırzésére, valamint gazdasági és 

társadalmi életképességének biztosítására; 

K. mivel az európai mezıgazdaság 

szempontjából fontos az európai 

mezıgazdasági termékek jelenlegi 

minıségi elıírásainak és ezen elıírások 

jövıbeli javításának biztosítása az európai 

mezıgazdasági modell megırzése, 

valamint gazdasági és társadalmi 

életképességének biztosítása érdekében; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Módosítás  50 
Marine Le Pen és mások 
 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – xii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xii. gondoskodjon arról, hogy az 

adatvédelemre vonatkozó uniós 

vívmányokat ne veszélyeztesse az 

adatáramlás liberalizációja, különösen az 

e-kereskedelem és a pénzügyi 

szolgáltatások terén, egyúttal elismerve az 

adatáramlás fontosságát mint a 

transzatlanti kereskedelem és a digitális 

gazdaság gerincét; alapvetı prioritásként 

foglaljon bele a megállapodásba egy – a 

szolgáltatások kereskedelmérıl szóló 

általános egyezmény (GATS) XIV. cikkén 

alapuló – átfogó és egyértelmő, 

horizontális és önálló rendelkezést, amely 

a személyes adatok védelmére vonatkozó 

meglévı és jövıbeli uniós jogszabályokat 

teljes körően kivonja a megállapodás alól, 

azon feltétel nélkül, hogy a záradéknak 

összhangban kell állnia a TTIP egyéb 

részeivel; csak akkor folytasson 

tárgyalásokat a személyes adatok 

forgalmát érintı rendelkezésekrıl, 

amennyiben garantálják és tiszteletben 

tartják az Atlanti-óceán mindkét partja 

adatvédelmi szabályainak teljes körő 

alkalmazását, és mőködjön együtt az 

USA-val, hogy a harmadik országokat 

szerte a világban hasonlóan magas szintő 

adatvédelmi normák elfogadására 

ösztönözzék; 

xii. gondoskodjon arról, hogy az 

adatvédelemre vonatkozó uniós vívmányok 

ne kerüljenek veszélybe; a harmadik 

országok, köztük az USA elıírásaitól 

független, magas szintő európai 

adatvédelmi normákat tartson fenn; 

Or. en 
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