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3.6.2015 A8-0175/48 

Amendement  48 

Marine Le Pen en anderen 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de gevolgen van het 

Russische embargo het blijvende 

geopolitieke belang van de landbouw 

duidelijk hebben aangetoond, evenals het 

belang van toegang tot een hele reeks 

verschillende landbouwmarkten en de 

behoefte aan sterke, strategische 

handelspartnerschappen met betrouwbare 

handelspartners; 

Schrappen 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Amendement  49 

Marine Le Pen en anderen 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat het voor de Europese 

landbouw belangrijk is om met de VS een 

tot wederzijds voordeel strekkende 

handelsovereenkomst te sluiten opdat 

Europa zijn positie als belangrijke speler 

op de wereldmarkt kan verbeteren, zonder 

dat de huidige kwaliteitsnormen van de 

Europese landbouwproducten en de 

toekomstige verbetering van deze normen 

in gevaar worden gebracht, terwijl het 

Europees landbouwmodel wordt 

gehandhaafd en de economische en 

sociale levensvatbaarheid van de Europese 

landbouw wordt gewaarborgd; 

K. overwegende dat het voor de Europese 

landbouw belangrijk is om de huidige 

kwaliteitsnormen van de Europese 

landbouwproducten en de toekomstige 

verbetering van deze normen veilig te 

stellen, met als doel het Europees 

landbouwmodel te handhaven en de 

economische en sociale levensvatbaarheid 

van de Europese landbouw te waarborgen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Amendement  50 

Marine Le Pen en anderen 

 

Verslag A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt xii 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xii) te waarborgen dat het acquis van de 

EU inzake gegevensbescherming niet 

wordt aangetast door de liberalisering van 

gegevensstromen, met name op het gebied 

van e-handel en financiële diensten, maar 

daarbij te erkennen dat gegevensstromen 

de hoeksteen vormen van de trans-

Atlantische handel en de digitale 

economie; een omvattende en 

ondubbelzinnige horizontale autonome 

bepaling op te nemen als belangrijk punt, 

op basis van artikel XIV van de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten (GATS), waarmee de EU-regels 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens volledig onverlet 

worden gelaten door de overeenkomst, 

zonder voorwaarde dat deze clausule 

consistent moet zijn met andere delen van 

het TTIP; enkel te onderhandelen over 

bepalingen die te maken hebben met het 

verkeer van persoonsgegevens indien de 

volledige toepassing van de regels inzake 

gegevensbescherming aan beide zijden 

van de Atlantische Oceaan gewaarborgd 

en geëerbiedigd is; samen te werken met 

de Verenigde Staten om derde landen aan 

te moedigen vergelijkbare hoge 

gegevensbeschermingsnormen aan te 

nemen in de hele wereld; 

(xii) te waarborgen dat het acquis van de 

EU inzake gegevensbescherming niet 

wordt aangetast; hoge Europese 

gegevensbeschermingsnormen te 

handhaven die niet afhangen van de 

normen van derde landen, waaronder de 

VS; 

Or. en 
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