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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. atgādina par savu nostāju, kas 
pausta iepriekšējā ziņojumā par kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu; uzsver, 
ka Komisijas dienestu 2018. gada 27. 
februārī izstrādātais 15 punktu rīcības plāns 
ir labs pamats pārdomām, kā uzlabot 
mehānismus tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības (TIA) sadaļās; atgādina, ka jaunās 
paaudzes nolīgumos ir iekļautas klauzulas 
par cilvēktiesībām un sadaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, kuru pilnīga īstenošana 
ir vērsta uz to, lai garantētu un veicinātu 
cilvēktiesību ievērošanu, Savienības 
vērtības un augsta līmeņa darba, sociālos 
un vides standartus; ņem vērā Komisijas 
ziņojumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu 
īstenošanu iekļauto ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu novērtējumu un aicina savlaicīgi 
īstenot spēkā esošos TIA noteikumus; 
prasa Komisijai izstrādāt skaidru un 
konkrētu metodiku šo sadaļu īstenošanas 
uzraudzībai un novērtēšanai, ņemot vērā to, 
ka nav iespējams veikt šo novērtēšanu, 
tikai pamatojoties uz kvantitatīviem 
datiem; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus par to, kā stiprināt 
tirdzniecības nolīgumu ilgtspējīgas 
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attīstības sadaļas īstenošanu; attīstības sadaļas īstenošanu; atkārtoti 
aicina ES vienmēr iekļaut tās TIA sadaļās 
saistošus izpildes panākšanas noteikumus, 
uz kuriem attiecas piemēroti un efektīvi 
strīdu izšķiršanas mehānismi, un starp 
dažādām izpildes panākšanas metodēm 
apsvērt uz sankcijām balstītu mehānismu;
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