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3.6.2015 A8-0175/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Marine Le Pen a iní 

 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže dôsledky ruského embarga jasne 
poukázali na trvalý geopolitický význam 
poľnohospodárstva, význam prístupu k 
radu rôznych poľnohospodárskych trhov 
a potrebu silných a strategických 
obchodných partnerstiev so spoľahlivými 
obchodnými partnermi; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Marine Le Pen a iní 

 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže pre európske poľnohospodárstvo 
je dôležité zabezpečiť vzájomne výhodnú 
obchodnú dohodu s USA s cieľom zlepšiť 
postavenie Európy ako kľúčového aktéra 
na svetovom trhu bez toho, aby boli 
ohrozené súčasné normy kvality 
európskych poľnohospodárskych 
výrobkov a budúce zlepšenia týchto 
noriem, pričom sa zachová európsky 
model poľnohospodárstva a zabezpečí sa 
jeho ekonomická a spoločenská 
rentabilita; 

K. keďže pre európske poľnohospodárstvo 
je dôležité zabezpečiť súčasné normy 
kvality európskych poľnohospodárskych 
výrobkov a budúce zlepšenie týchto 
noriem, aby sa zachoval európsky model 
poľnohospodárstva a zabezpečila sa jeho 
ekonomická a spoločenská rentabilita; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Marine Le Pen a iní 

 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b – bod xii 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xii) zabezpečiť, aby súbor právnych 
predpisov EÚ týkajúci sa ochrany 
osobných údajov nebol ohrozený 
liberalizáciou dátových tokov, najmä v 
oblasti elektronického obchodu a 
finančných služieb a zároveň uznať 
dôležitosť dátových tokov ako opory 
transatlantického obchodu a digitálneho 
hospodárstva; začleniť do návrhu ako 
hlavnú prioritu komplexné a jednoznačné 
horizontálne samostatné ustanovenie 
vychádzajúce z článku XIV Všeobecnej 
dohody o obchode so službami (GATS), 
ktoré z dohody úplne vyníma existujúci aj 
budúci právny rámec EÚ na ochranu 
osobných údajov bez akejkoľvek 
podmienky súladu s inými časťami 
dohody o TTIP; rokovať o ustanoveniach, 
ktoré sa týkajú toku osobných údajov len 
za predpokladu, že je zaručené a 
rešpektované úplné dodržiavanie pravidiel 
o ochrane osobných údajov na oboch 
stranách Atlantiku, spolupracovať s USA 
s cieľom podnietiť tretie krajiny, aby 
prijali podobné prísne normy ochrany 
údajov na celom svete; 

xii) zabezpečiť, aby súbor právnych 
predpisov EÚ týkajúci sa ochrany 
osobných údajov nebol ohrozený; 
zachovať prísne európske normy ochrany 
údajov, ktoré sú nezávislé od noriem 
tretích krajín vrátane USA; 

Or. en 

 
 


