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Grozījums Nr.  48 

Marine Le Pen un citi 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā Krievijas embargo sekas ir skaidri 
parādījušas, cik svarīga ir 
lauksaimniecības pastāvīgā ăeopolitiskā 
nozīme un cik būtiski ir nodrošināt 
dažādu lauksaimniecības tirgu 
pieejamību, kā arī veidot spēcīgas un 
stratēăiskas tirdzniecības partnerības ar 
uzticamiem tirdzniecības partneriem; 

svītrots 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Grozījums Nr.  49 

Marine Le Pen un citi 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

K apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā Eiropas lauksaimniecības nozarei 

ir svarīgi noslēgt abpusēji izdevīgu 
tirdzniecības nolīgumu ar ASV, kas Ĝautu 
Eiropai kĜūt par svarīgāku globālā tirgus 
dalībnieci un neapdraudētu pašreizējos 
Eiropas lauksaimniecības produktu 

kvalitātes standartus un turpmākos šo 

standartu uzlabojumus, vienlaikus 
saglabājot Eiropas lauksaimniecības 

modeli un nodrošinot tā ekonomisko un 

sociālo dzīvotspēju; 

K. tā kā Eiropas lauksaimniecības nozarei 

ir svarīgi garantēt pašreizējos Eiropas 
lauksaimniecības produktu kvalitātes 

standartus un turpmākos šo standartu 

uzlabojumus, lai saglabātu Eiropas 
lauksaimniecības modeli un nodrošinātu tā 
ekonomisko un sociālo dzīvotspēju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  50 

Marine Le Pen un citi 

 

ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – (b) apakšpunkts – (xii) daĜa 

 

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 netiek apdraudēts ES 
acquis personas datu aizsardzības jomā; 
saglabāt augstus Eiropas datu aizsardzības 
standartus, kas ir neatkarīgi no trešo 

valstu standartiem, tostarp no ASV 
standartiem; 

Or. en 

 

 


