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Amendamentul 48 

Marine Le Pen și alții 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât consecințele embargoului 
impus Rusiei au demonstrat în mod clar 
relevanța geopolitică constantă a 
agriculturii, importanța accesului la mai 
multe piețe agricole diferite și necesitatea 
unui parteneriat comercial strategic solid 
cu parteneri comerciali de încredere; 

eliminat 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Amendamentul 49 

Marine Le Pen și alții 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât este important ca agricultura 
europeană să beneficieze de un acord 
comercial reciproc avantajos cu SUA, în 
vederea promovării poziției Europei ca 
actor esențial pe piața mondială, fără a 
pune în pericol actualele standarde de 
calitate ale produselor agricole europene și 

îmbunătățirea lor pe viitor, menținând, în 
același timp, modelul agricol european și 
asigurându-i viabilitatea economică și 

socială; 

K. întrucât este important ca agricultura 
europeană să mențină actualele standarde 
de calitate ale produselor agricole europene 
și să le îmbunătățească pe viitor, pentru a 
păstra modelul agricol european și pentru 
a-i asigura viabilitatea economică și 
socială; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Amendamentul 50 

Marine Le Pen și alții 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul xii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(xii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special 
în domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare și să recunoască 
totodată rolul de coloană vertebrală al 
fluxurilor de date pentru comerțul 
transatlantic și economia digitală; să 
includă, ca punct esențial, o dispoziție 
separată orizontală cuprinzătoare și 
lipsită de ambiguitate, pe baza articolului 
XIV din Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS), care să 
prevadă o excludere completă din acord a 
cadrului juridic al UE, actual și viitor, 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, fără să existe vreo condiție 
conform căreia acesta trebuie să respecte 
alte părți din TTIP; să negocieze dispoziții 
care să se refere la fluxul de date cu 
caracter personal numai în cazul în care 
se garantează și se respectă punerea 
deplină în aplicare a normelor privind 
protecția datelor pe ambele părți ale 
Atlanticului, pentru a coopera cu Statele 
Unite în vederea încurajării țărilor terțe 
privind adoptarea unor standarde de 
protecție a datelor la fel de înalte peste tot 
în lume; 

(xii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis; să 
păstreze standarde înalte de protecție a 
datelor care sunt independente de 
standardele țărilor terțe, inclusiv de 
standardele USA;  

Or. en 


