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Pakeitimas 1
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas bei sudaromos vienodos 
sąlygos;

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas bei sudaromos vienodos 
sąlygos; Sąjungai nepriklausanti valstybė, 
kuri nevykdo tų pačių įsipareigojimų kaip 
valstybė narė, negali turėti tų pačių teisių 
ir naudotis tomis pačiomis privilegijomis 
kaip valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 2
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas bei sudaromos vienodos 
sąlygos;

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas ir tinkamas veikimas bei 
sudaromos vienodos sąlygos įmonėms, taip 
pat garantuota aukšto lygio vartotojų 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 3
Maria Grapini
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas bei sudaromos vienodos 
sąlygos;

A. kadangi susitarimu su Jungtine 
Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir 
pareigų pusiausvyra, užtikrintas visiškas 
ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos 
vientisumas bei sudaromos vienodos 
sąlygos, taip pat garantuota vartotojų 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 4
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi patekimo į ES bendrąją 
rinką išankstinė sąlyga yra visapusiškai 
paisyti keturių laisvių, susijusių su 
naryste ES, t. y. laisvo prekių, kapitalo, 
paslaugų ir žmonių judėjimo, taip pat ES 
bendrosios rinkos acquis ir visų kitų 
susijusių teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 5
Kris Peeters

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi derybų dėl naujos 
partnerystės su Jungtine Karalyste 
užbaigimo terminas nėra ilgas, derybos 
yra labai sudėtingos, ir dėl COVID-19 
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krizės, dėl kurios derybos buvo atidėtos, 
padėtis tampa dar sudėtingesnė;

Or. en

Pakeitimas 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Sąjunga pasižymi 
didžiausia prekybos galia ir yra didžiausia 
pasaulyje bendroji rinka, kuri yra 
pagrindinis ekonominės gerovės veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 7
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dėl precedento neturinčios 
padėties, susidariusios dėl koronaviruso 
pandemijos, derybos dėl būsimo 
susitarimo su Jungtine Karalyste buvo 
atidėtos;

Or. en

Pakeitimas 8
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi 2019 m. 27 ES valstybių 
narių prekių eksportas į Jungtinę 
Karalystę sudarė 318,1 mlrd. EUR, o 27 
ES valstybių narių importas iš Jungtinės 
Karalystės sudarė 193,7 mlrd. EUR, t. y. 
15 % viso 27 ES valstybių narių prekių 
eksporto ir 10 % viso 27 ES valstybių 
narių prekių importo;

Or. en

Pakeitimas 9
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi vartotojų apsauga ES 
užtikrinama taikant plačiai išplėtotą 
Europos teisinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 10
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. tvirtai pakartoja, kad abi šalys turi 
visapusiškai įgyvendinti visas Susitarimo 
dėl išstojimo dalis, kartu tai gali būti tvirtas 
geros valios, su kuria bus vedamos derybos 
dėl būsimo susitarimo, rodiklis;

1. tvirtai pakartoja, kad abi šalys turi 
visapusiškai įgyvendinti visas Susitarimo 
dėl išstojimo, įskaitant Protokolą dėl 
Airijos ir Šiaurės Airijos, dalis, ir tai gali 
būti tvirtas geros valios, su kuria bus 
vedamos derybos dėl būsimo susitarimo, 
rodiklis;

Or. en
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Pakeitimas 11
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES ir JK yra abipusiai 
suinteresuotos siekti plataus užmojo, 
plataus masto ir subalansuotų santykių 
pagal būsimą susitarimą;

2. mano, kad ES ir JK yra abipusiai 
suinteresuotos siekti plataus užmojo, 
plataus masto ir subalansuotų santykių 
pagal būsimą susitarimą, kuriuo bus 
išlaikytas aukštas vartotojų apsaugos ir 
standartų lygis abejose susitarimo šalyse;

Or. en

Pakeitimas 12
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad visos ES institucijos, 
įmonės ir piliečiai pereinamojo laikotarpio 
pabaigoje turėtų būti pasirengę naujai 
partnerystei su Jungtine Karalyste;

3. pabrėžia, kad visos valstybės narės, 
ES institucijos, įmonės ir piliečiai 
pereinamojo laikotarpio pabaigoje turėtų 
būti pasirengę naujai partnerystei su 
Jungtine Karalyste;

Or. en

Pakeitimas 13
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad visos ES institucijos, 
įmonės ir piliečiai pereinamojo laikotarpio 
pabaigoje turėtų būti pasirengę naujai 

3. pabrėžia, kad visos ES institucijos, 
valstybės narės, įmonės ir piliečiai 
pereinamojo laikotarpio pabaigoje turėtų 



PE650.361v02-00 8/44 AM\1203781LT.docx

LT

partnerystei su Jungtine Karalyste; būti pasirengę naujai partnerystei su 
Jungtine Karalyste;

Or. en

Pakeitimas 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad „Brexit’as“ 27 ES 
valstybėms narėms turi būti pamokanti 
istorija, kad tai, jog didžiausias dėmesys 
sutelkiamas į racionalų bendradarbiavimą 
ekonominės politikos srityje, gali 
paskatinti daugiau šalių išstoti iš ES; 
todėl Europos institucijos ir valstybės 
narės turėtų kartu, be kita ko, 
pasitelkdamos veiksmingas komunikacijos 
priemones, puoselėti bendrą europinį 
jausmą ir tapatybę, kad jie papildytų 
nacionalinę ir regioninę tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 15
Marc Angel

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad susitarimas su JK 
neturėtų pakenkti plataus užmojo ir 
subalansuotam priemonių rinkiniui, kurį 
Komisija pristatė per pastaruosius 
penkerius metus, pavyzdžiui, bendrosios 
rinkos strategijai, kapitalo rinkų sąjungai, 
bendrosios skaitmeninės rinkos strategijai 
ir Europos skaitmeninei strategijai;
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Or. en

Pakeitimas 16
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų patekimo į 
rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų patekimo į 
rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo, su sąlyga, kad 
yra sudarytos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 17
Marc Angel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų patekimo į 
rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų, įskaitant 
ir finansines paslaugas, patekimo į rinką, 
viešųjų pirkimų ir profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo;

Or. en

Pakeitimas 18
Marc Angel

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų patekimo į 
rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;

4. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą 
turėtų būti įtrauktos abipusiai naudingos 
nuostatos dėl prekių ir paslaugų patekimo į 
rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo bei produktų 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 19
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad didžiausios laisvosios 
prekybos tarp ekonominių zonų kliūtys 
yra ne tarifai, o skirtingi teisės aktai; 
mano, kad, jei teisės aktai būtų panašūs, 
kalbant apie tokių pačių socialinių 
rezultatų siekį, o ES ir JK atveju 
greičiausiai taip ir bus, tuomet 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje 
mechanizmas, skirtas skatinti abipusį 
pripažinimą tose srityse, kuriose 
greičiausiai jo nebus siekiama, būtų 
naudinga naujovė;

Or. en

Pakeitimas 20
Marc Angel

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad siekiant pereiti prie 
nulinio anglies dioksido kiekio ir žiedinės 
ekonomikos Sąjungai reikia visapusiškai 
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veikiančios bendrosios rinkos, kurioje 
būtų skatinama ekologiškų, novatoriškų 
sprendimų sklaida, ir būsimas susitarimas 
su JK turėtų atitikti šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 21
Andreas Schieder

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu, jog 
Jungtinėje Karalystėje ir ES būtų 
nustatytos vienodos sąlygos ir taip 
užtikrinti lygiaverčiai socialinės, darbo, 
aplinkos, konkurencijos ir valstybės 
pagalbos politikos standartai, kad būtų 
išvengta „lenktynių dėl žemesnių 
standartų“,

Or. en

Pakeitimas 22
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. primena, kad dėl subalansuoto, 
plataus užmojo ir plataus masto laisvosios 
prekybos susitarimo galima susitarti tik tuo 
atveju, jei tvirtais įsipareigojimais bus 
užtikrintos vienodos sąlygos;

Or. en



PE650.361v02-00 12/44 AM\1203781LT.docx

LT

Pakeitimas 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; pabrėžia, kad teisės ir 
privilegijos, susijusios su patekimu į 
vidaus rinką, neatsiejamos nuo griežtų 
įsipareigojimų visapusiškai gerbti vidaus 
rinkos taisykles ir jų laikytis; todėl 
primena, kad dėl subalansuoto, plataus 
užmojo ir plataus masto laisvosios 
prekybos susitarimo galima susitarti tik tuo 
atveju, jei bus nustatomi, tinkamai 
įgyvendinami ir veiksmingai vykdomi 
tvirti įsipareigojimai ir taip užtikrintos 
vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 24
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei bus 
užtikrintos vienodos sąlygos prisiimant 
tvirtus įsipareigojimus ir taikant 
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lygiaverčius standartus aplinkos, 
sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos bei 
konkurencijos politikos srityse, siekiant 
dinamiško suderinimo;

Or. en

Pakeitimas 25
Marc Angel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. pabrėžia, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos įmonėms, ypač MVĮ, ir 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 26
Deirdre Clune

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokio paties 
lygmens teisių ir naudotis tokio paties 
lygmens privalumais kaip valstybė narė; 
todėl primena, kad dėl subalansuoto, 
plataus užmojo ir plataus masto laisvosios 
prekybos susitarimo galima susitarti tik tuo 
atveju, jei tvirtais įsipareigojimais bus 
užtikrintos vienodos sąlygos;
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Or. en

Pakeitimas 27
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir tokių pačių įsipareigojimų ar 
naudotis tais pačiais privalumais kaip 
valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti nustačius vienodas sąlygas 
arba numačius abipusį pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 28
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto laisvosios prekybos susitarimo 
galima susitarti tik tuo atveju, jei tvirtais 
įsipareigojimais bus užtikrintos vienodos 
sąlygos;

5. mano, kad trečioji šalis jokiomis 
aplinkybėmis negali turėti tokių pačių 
teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; todėl primena, kad dėl 
subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto susitarimo galima susitarti tik tuo 
atveju, jei tvirtais įsipareigojimais bus 
užtikrintos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 29
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Edina Tóth

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Jungtinės Karalystės 
įmonės tam, kad galėtų patekti į bendrąją 
rinką, turi laikytis Sąjungos teisės aktų, 
be kita ko, sveikatos, aplinkos, maisto ir 
produktų saugos, taip pat vartotojų 
apsaugos srityse;

Or. en

Pakeitimas 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. tačiau pabrėžia, kad atsižvelgiant į 
būtiną teisių ir įsipareigojimų pusiausvyrą 
negalima Jungtinei Karalystei sudaryti 
mažiau palankių sąlygų nei, kad ji 
sudarytų Europos Sąjungai, kalbant apie 
vienodas sąlygas ir su jomis susijusias 
teises bei privalumus, taikytinus visoms 
būsimo susitarimo šalims;

Or. en

Pakeitimas 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
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rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas 
horizontalusis mechanizmas, pvz., bendra 
valdymo sistema, apimanti visas 
bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų 
sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus 
administracinius bei teismo procesus;

rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 32
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 
sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą ir glaudesnį rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą; pabrėžia, 
kad siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
reikalingas horizontalusis mechanizmas, 
pvz., bendra valdymo sistema, apimanti 
visas bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas 
pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus 
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bei teismo procesus; administracinius bei teismo procesus; 
primena, kad taikant tokį valdymo 
mechanizmą turėtų būti visapusiškai 
išsaugotas ES sprendimų priėmimo 
autonomiškumas ir teisinė tvarka;

Or. en

Pakeitimas 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 
sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus;

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 
sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus, ir Sąjungoje numatyti 
tinkami mechanizmai, kuriuos taikant 
būtų kompensuojamas galimas JK 
reikalavimųnesilaikymas kiekvienoje 
apibrėžtoje srityje;

Or. en

Pakeitimas 34
Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas



PE650.361v02-00 18/44 AM\1203781LT.docx

LT

6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo 
susitarimo su JK dalis, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES 
vartotojų apsaugos lygį vykdant 
veiksmingą rinkos priežiūrą; pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
reikalingas horizontalusis mechanizmas, 
pvz., bendra valdymo sistema, apimanti 
visas bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas 
pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus 
administracinius bei teismo procesus;

6. pabrėžia, kad susitarime turi būti 
numatyti bendri standartai, kurie laikui 
bėgant būtų derinami, be kita ko, tokiose 
srityse kaip valstybės pagalba, užimtumas, 
aplinka, klimato kaita ir pramonė, ir kad 
šie standartai turi būti tobulinami bendru 
susitarimu, o ES standartai pasitelkiami 
kaip atskaitos taškas, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES 
vartotojų apsaugos lygį vykdant 
veiksmingą rinkos priežiūrą; pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
reikalingas horizontalusis mechanizmas, 
pvz., bendra valdymo sistema, apimanti 
visas bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas 
pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus 
administracinius bei teismo procesus;

Or. en

Pakeitimas 35
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą, garantuoti gaminių 
atsekamumą ir informacijos apie gaminių 
kilmę skaidrumą; pabrėžia, kad siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas reikalingas 
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sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus;

horizontalusis mechanizmas, pvz., bendra 
valdymo sistema, apimanti visas 
bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas 
pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus 
administracinius bei teismo procesus;

Or. en

Pakeitimas 36
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 
sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus;

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir tinkamais ir 
veiksmingais gaminių standartais turėtų 
būti esminė ir nepakeičiama bet kokio 
būsimo susitarimo su JK dalis, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ir teisinį 
tikrumą ES įmonėms ir aukštą ES 
vartotojų apsaugos lygį vykdant 
veiksmingą rinkos priežiūrą; pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, kurios 
apima abipusį pripažinimą, reikalingas 
horizontalusis mechanizmas, pvz., bendra 
valdymo sistema, apimanti visas 
bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas 
pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus 
administracinius bei teismo procesus;

Or. en

Pakeitimas 37
Andreas Schieder
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukštą ES vartotojų 
apsaugos lygį vykdant veiksmingą rinkos 
priežiūrą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas reikalingas horizontalusis 
mechanizmas, pvz., bendra valdymo 
sistema, apimanti visas bendradarbiavimo 
sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
įgyvendinimas, vykdymo užtikrinimas ir 
ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus;

6. pabrėžia, kad dinamiškas 
reglamentavimo suderinimas su gaminių 
rinkos priežiūra ir griežtais gaminių 
standartais turėtų būti esminė ir 
nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo 
su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ES įmonėms ir aukščiausią ES 
vartotojų apsaugos lygį vykdant 
veiksmingą rinkos priežiūrą; pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
reikalingas horizontalusis mechanizmas, 
pvz., bendra valdymo sistema, apimanti 
visas bendradarbiavimo sritis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, 
stebėsena, vykdymo užtikrinimas ir ginčų 
sprendimas pasitelkiant pakankamai 
išteklių turinčias vidaus valdžios 
institucijas ir veiksmingus administracinius 
bei teismo procesus;

Or. en

Pakeitimas 38
Andreas Schieder

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ;

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms ir Europos gaminių 
standartams;
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Or. en

Pakeitimas 39
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ;

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ;

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ; pabrėžia, kad 
susitarimas su Jungtine Karalyste neturi 
neigiamai paveikti Europos MVĮ, ir 
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ragina sukurti stabilią, nuspėjamą ir 
tinkamai reglamentuotą aplinką, kurioje 
jos galėtų vykdyti savo verslą ir toliau 
užtikrinti savo konkurencingumą bei 
rinkos dalį, taip pat augimą, investicijas ir 
darbo vietų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 41
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ;

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 
primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms, kad būtų galima ir toliau 
garantuoti vartotojų saugą ir ginti jų 
interesus; mano, kad veikimo procedūros, 
kuriomis siekiama apsaugoti prekių vidaus 
rinką ir muitų sąjungą, turi būti 
proporcingos;

Or. en

Pakeitimas 42
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad bet kuriuo atveju 
sudarius naują susitarimą bus atliekami 
muitinės patikrinimai ir kontrolė prieš 
prekėms patenkant į vidaus rinką, ir 

7. primena, kad sudarius būsimą 
susitarimą bus atliekami muitinės 
patikrinimai ir kontrolė prieš prekėms 
patenkant į vidaus rinką, ir primygtinai 
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primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos 
taisyklėms; mano, kad taikant veikimo 
procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti 
prekių vidaus rinką ir muitų sąjungą, turi 
būti kuo labiau sumažinta biurokratinė 
našta, ypač MVĮ;

tvirtina, kad itin svarbu užtikrinti prekių 
atitiktį vidaus rinkos taisyklėms; mano, kad 
taikant veikimo procedūras, kuriomis 
siekiama apsaugoti prekių vidaus rinką ir 
muitų sąjungą, turi būti kuo labiau 
sumažinta biurokratinė našta;

Or. en

Pakeitimas 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. tvirtai laikosi nuomonės, kad į 
susitarimus turėtų būti įtrauktos nuostatos 
dėl patekimo į rinką ir nacionalinio režimo 
pagal priimančiosios valstybės taisykles, 
siekiant užtikrinti, kad su ES paslaugų 
teikėjais JK būtų elgiamasi 
nediskriminuojant, be kita ko, ir įsisteigimo 
atžvilgiu; pabrėžia, kad pagal naująją 
tvarką ES piliečiams turėtų būti leidžiama 
laikinai atvykti į JK ir būti verslo tikslais 
siekiant teikti paslaugas;

8. tvirtai laikosi nuomonės, kad į 
susitarimus turėtų būti įtrauktos nuostatos 
dėl patekimo į rinką ir nacionalinio režimo 
pagal priimančiosios valstybės taisykles, 
siekiant užtikrinti, kad su ES paslaugų 
teikėjais JK būtų elgiamasi 
nediskriminuojant, be kita ko, ir įsisteigimo 
atžvilgiu; pabrėžia, kad 
nediskriminavimas turėtų būti abipusis; 
pabrėžia, kad pagal naująją tvarką ES 
piliečiams turėtų būti leidžiama laikinai 
atvykti į JK ir būti verslo tikslais siekiant 
teikti paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 44
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad svarbu numatyti 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
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poreikiams ir interesams skirtą bendrą 
skyrių, apimantį lengvesnio patekimo į 
rinką aspektus, įskaitant techninių 
standartų suderinamumą (tačiau tuo 
neapsiribojant) ir supaprastintas muitinės 
procedūras, siekiant išsaugoti ir sukurti 
konkrečias verslo galimybes ir skatinti šių 
įmonių tarptautinimą; pabrėžia, kad 
būsima ES ir JK ekonominė partnerystė 
turi didinti MVĮ galimybes gauti naudos 
iš prekybos, be kita ko, keičiantis 
informacija apie įstatymus, teisės aktus ir 
muitus; ragina susitarimo šalis įsteigti 
MVĮ kontaktinius centrus;

Or. en

Pakeitimas 45
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams, apsaugant vartotojų teises ir 
ypatingą dėmesį skiriant duomenų 
privatumui ir apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 46
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pavyzdžiui, numatyti 
taisyklių suderinimą su Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu, pašalinti 
nepagrįstas kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 47
Andreas Schieder

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams visapusiškai laikantis 
Europos duomenų apsaugos ir privatumo 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 48
Maria Grapini

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
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plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams, atsižvelgiant į duomenų 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 49
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams, laikantis aukštų ES standartų 
(pvz., Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento);

Or. en

Pakeitimas 50
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
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kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams, laikantis ES duomenų 
apsaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 51
Deirdre Clune

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautą ir mainus, pašalinti 
nepagrįstas kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 52
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
plataus užmojo priemones siekiant 
palengvinti elektroninę prekybą ir 
duomenų srautus, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis 
priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir 
patikimą internetinę aplinką įmonėms ir 
vartotojams;

9. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti 
tinkamas priemones siekiant palengvinti 
elektroninę prekybą ir duomenų srautus, 
pašalinti nepagrįstas kliūtis prekybai 
elektroninėmis priemonėmis ir užtikrinti 
atvirą, saugią ir patikimą internetinę 
aplinką įmonėms ir vartotojams;

Or. en
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Pakeitimas 53
Deirdre Clune

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad tarpvalstybinis 
prekių ir paslaugų srautas yra labai 
svarbus transporto ir verslo tiekimo 
grandinėms ir platinimo tinklams;

Or. en

Pakeitimas 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus; apgailestauja, kad viešųjų 
pirkimų sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose;

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus; apgailestauja, kad viešųjų 
pirkimų sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose, ir, atsižvelgdamas į tai, 
ragina įtraukti papildomas taisykles ir 
įsipareigojimus, kuriais abiem susitarimo 
šalims būtų užtikrintos vienodos 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas 
ir kurie būtų nustatyti visapusiškai 
laikantis ES acquis;

Or. en

Pakeitimas 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
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10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus; apgailestauja, kad viešųjų 
pirkimų sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose;

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus, nepažeidžiant kiekvienos 
susitarimo šalies teisės ginti savo 
viešuosius interesus; apgailestauja, kad 
viešųjų pirkimų sektorius neminimas JK 
derybų įgaliojimuose;

Or. en

Pakeitimas 56
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus; apgailestauja, kad viešųjų 
pirkimų sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose;

10. pabrėžia, kad viešųjų pirkimų rinka 
turėtų išlikti vienodai atvira abiem pusėms, 
jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos 
sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus, įskaitant abipusį pripažinimą; 
apgailestauja, kad viešųjų pirkimų 
sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose;

Or. en

Pakeitimas 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad pagal būsimą 
susitarimą su Jungtine Karalyste turi būti 
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toliau užtikrinamas dabartinis aukštas 
intelektinės nuosavybės apsaugos lygis, 
numatant bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija mechanizmus, ir turi būti 
išlaikytas toks pat esamų geografinių 
nuorodų apsaugos lygis, kaip nustatyta 
Susitarime dėl išstojimo, taip pat 
pripažįstamos naujos nuorodos, turinčios 
didelę ekonominę ir kultūrinę vertę abiem 
susitarimo šalims;

Or. en

Pakeitimas 58
Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
aukštą intelektinės nuosavybės teisių, pvz., 
autorių teisių ir gretutinių teisių, patentų 
ir geografinių nuorodų, apsaugos lygį; 
mano, kad sudarant partnerystę turėtų 
būti patvirtinta esamų geografinių 
nuorodų apsauga, kaip numatyta 
Susitarime dėl išstojimo, ir užtikrinta 
tokio paties lygio būsimų nuorodų 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 59
Marc Angel

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad plėtojant bendrąją 
rinką svarbus vaidmuo tenka ES 
konkurencijos politikai; mano, kad pagal 
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būsimą susitarimą Jungtinė Karalystė 
turėtų įsipareigoti taikyti ES valstybės 
pagalbos taisykles, o kilus ginčams, ES 
teisės arbitru turėtų būti Europos 
Teisingumo Teismas;

Or. en

Pakeitimas 60
Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. mano, kad derybos dėl naujos 
kartos aviacijos susitarimo, pagal kurį 
būtų sąžiningai ir vienodai atvertos rinkos 
ir investicijos abiejose didelės veiklos 
struktūros srityse įsteigtoms bendrovėms, 
yra labai svarbios;

Or. en

Pakeitimas 61
Marc Angel

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. pakartoja, kad, kalbant apie 
konkurencijos taisykles, internetiniai 
mažmenininkai taip pat turi laikytis 
bendrosios rinkos taisyklių, ir šis aspektas 
turėtų būti reglamentuotas susitarimu su 
Jungtine Karalyste;

Or. en

Pakeitimas 62
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Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. atkreipia dėmesį į Jungtinės 
Karalystės ketinimą nesiekti, kad būtų 
išlaikytas dabartinis jos statusas 
bendrosios rinkos ir muitų sąjungos 
atžvilgiu, ir į Jungtinės Karalystės 
interesą išstojus iš ES glaudžiai 
bendradarbiauti ekonomikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūra 
bendruosiuose tranzito punktuose;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
didelių netarifinių kliūčių, kontrolės lygio 
ir kokybės skirtumų, taip pat muitinės 
procedūrų ir sankcijų politikos skirtumų 
ES įvežimo į muitų sąjungą punktuose 
dažnai iškreipiami prekybos srautai ir 
kyla pavojus Europos bendrosios rinkos 
vientisumui; pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūra 
bendruosiuose tranzito punktuose;

Or. en

Pakeitimas 64
Maria Grapini
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Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūrą 
bendruosiuose tranzito punktuose;

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūrą 
bendruosiuose tranzito punktuose ir 
užtikrinti jų veiksmų koordinavimą ir 
keitimąsi informacija;

Or. en

Pakeitimas 65
Andreas Schieder

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūra 
bendruosiuose tranzito punktuose;

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir apsauga bei 
ES ir ES įmonių ekonominiai interesai, 
vientisumą; pabrėžia, kad reikia daugiau 
investuoti į muitinio tikrinimo 
infrastruktūrą bendruosiuose tranzito 
punktuose;

Or. en

Pakeitimas 66
Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 11. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti 
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muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūrą 
bendruosiuose tranzito punktuose;

muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis 
užtikrinama vartotojų sauga ir ES bei ES 
įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į 
muitinio tikrinimo infrastruktūrą prie 
bendrų sienų;

Or. en

Pakeitimas 67
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad visapusiškas 
susitarimų prie Airijos sienos 
įgyvendinimas yra labai svarbus verslui ir 
kad Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės 
Airijos 12 straipsnis dėl protokolo 
taikymo, stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo turėtų būti įgyvendinamas 
sąžiningai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad visapusiškas 
susitarimų prie Airijos sienos 
įgyvendinimas yra labai svarbus verslui ir 
kad Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 
12 straipsnis dėl protokolo taikymo, 
stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo turėtų 
būti įgyvendinamas sąžiningai;

12. pabrėžia, kad visapusiškas 
susitarimų prie Airijos sienos 
įgyvendinimas yra labai svarbus verslui ir 
siekiui užtikrinti tinkamąvidaus rinkos 
veikimą, taip pat išvengti prekybos srautų 
nukreipimo ir nesąžiningos 
konkurencijos; pabrėžia, kad turėtų būti 
visapusiškai taikomas Protokolas dėl 
Airijos ir Šiaurės Airijos ir kad specialusis 
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komitetas turi užtikrinti reikiamą tikrumą 
kalbant apie protokole nustatytus 
aspektus, ypač 12 straipsnį dėl protokolo 
taikymo, stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo, kuris turėtų būti 
įgyvendinamas sąžiningai;

Or. en

Pakeitimas 69
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad visapusiškas 
susitarimų prie Airijos sienos 
įgyvendinimas yra labai svarbus verslui ir 
kad Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 
12 straipsnis dėl protokolo taikymo, 
stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo turėtų 
būti įgyvendinamas sąžiningai;

12. pabrėžia, kad visapusiškas 
susitarimų prie Airijos sienos 
įgyvendinimas yra labai svarbus verslui ir 
kad Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 
12 straipsnis dėl protokolo taikymo, 
stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo turėtų 
būti įgyvendinamas sąžiningai; palankiai 
vertintų tolesnius veiksmus, nes jų reikia 
imtis sprendžiant vienodų sąlygų 
klausimus, kad būtų apribotas 
tarpvalstybinės ekonomikos iškraipymas 
arba žala visos salos ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 70
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad visuose būsimuose 
susitarimuose turėtų būti nustatyti 
visapusiški muitinių bendradarbiavimo 
mechanizmai, kad būtų palengvinta 

13. pabrėžia, kad visuose būsimuose 
susitarimuose turėtų būti nustatyti 
visapusiški muitinių bendradarbiavimo 
mechanizmai, kad būtų palengvinta 
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tarpvalstybinė prekyba; tarpvalstybinė prekyba; be to, pažymi, kad 
visuose būsimuose susitarimuose turėtų 
būti numatyti muitinių ir rinkos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo 
mechanizmai siekiant užtikrinti vartotojų 
saugą;

Or. en

Pakeitimas 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. primygtinai reikalauja, kad 
Komisija užtikrintų, jog muitinis 
tikrinimas visoje ES būtų vykdomas 
laikantis tų pačių standartų ir tuo tikslu 
būtų taikomas tiesioginis bendras 
muitinio tikrinimo mechanizmas, 
koordinuojant veiksmus su valstybėmis 
narėmis ir visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 72
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. ragina šalis imtis veiksmų siekiant 
supaprastinti savo muitinės procedūrų 
reikalavimus ir formalumus, kad 
prekiautojai ar veiklos vykdytojai, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, 
juos galėtų atlikti per trumpesnį laiką ir 
mažesnėmis sąnaudomis;
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Or. en

Pakeitimas 73
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pabrėžia, kad labai pageidautina, 
jog Jungtinė Karalystė išlaikytų dabartinę 
produktų klasifikaciją, grindžiamą 
Europos Bendrijų integruotuoju tarifu 
(TARIC), siekiant išlaikyti supaprastintas 
procedūras ir sumažinti reguliavimo 
naštą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 74
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pabrėžia, kad joks būsimas 
susitarimas neturi daryti neigiamo poveikio 
ES vartotojų apsaugos standartams ir 
piliečių teisėms pagal ES acquis;

16. pabrėžia, kad joks būsimas 
susitarimas neturi daryti neigiamo poveikio 
ES vartotojų apsaugos standartams ir 
piliečių teisėms pagal ES acquis; mano, 
kad tokie susitarimai turėtų užtikrinti 
geriausią vartotojų teisių ir komercinės 
veiklos subjektų prievolių vykdymo 
užtikrinimo sistemą ir veiksmingus ginčų 
sprendimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 75
Eugen Jurzyca
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Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pabrėžia, kad joks būsimas 
susitarimas neturi daryti neigiamo poveikio 
ES vartotojų apsaugos standartams ir 
piliečių teisėms pagal ES acquis;

16. pabrėžia, kad joks būsimas 
susitarimas neturi daryti neigiamo poveikio 
ES vartotojų apsaugos standartams ir 
piliečių teisėms pagal ES acquis; mano, 
kad būsimas susitarimas turėtų suteikti 
pridėtinės vertės ES vartotojams, ir tai 
gali būti pasiekta ir mažesniu 
reglamentavimu;

Or. en

Pakeitimas 76
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. pabrėžia, kad joks būsimas 
susitarimas neturi daryti neigiamo 
poveikio ES vartotojų apsaugos 
standartams ir piliečių teisėms pagal ES 
acquis;

16. pabrėžia, kad bet kuris būsimas 
susitarimas turi išsaugoti ES vartotojų 
apsaugos standartus ir piliečių teises pagal 
ES acquis;

Or. en

Pakeitimas 77
Marc Angel

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad plėtojant bendrąją 
rinką svarbus vaidmuo tenka ES 
konkurencijos politikai ir ES vartotojų 
politikai; todėl pabrėžia, kad susitarimu 
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su Jungtine Karalyste taip pat turi būti 
užtikrinta, kad įmonės laikytųsi 
konkurencijos ir vartotojų apsaugos 
taisyklių ir kad nebūtų diskriminuojami 
konkurentai vartotojų gerovės sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 78
Edina Tóth

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad tam, kad būtų 
galima pasinaudoti bendrosios rinkos 
privalumais, ji turėtų būti veiksminga, o 
vartotojai turi galėti pasitikėti prekėmis ir 
paslaugomis, įsigyjamomis internetu ir 
įprastu būdu, parduodamomis vietoje ar 
Jungtinėje Karalystėje;

Or. en

Pakeitimas 79
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad reikia įvertinti 
griežtą rinkos priežiūros sistemą tiek ES, 
tiek Jungtinėje Karalystėje, kad būtų ir 
toliau užtikrinamas vartotojų 
pasitikėjimas ir gaminių sauga;

Or. en

Pakeitimas 80
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Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16b. mano, kad labai svarbu užtikrinti 
iš Jungtinės Karalystės importuojamų 
produktų saugą taip, kad jie atitiktų ES 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 81
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16c. pabrėžia, kad svarbu ir toliau 
užtikrinti apčiuopiamą naudą ES ir JK 
vartotojams tokiose srityse kaip 
telekomunikacijų tarptinklinio ryšio 
mokesčiai, nepagrįstas geografinis 
blokavimas, energijos tiekimas (siekiant 
išlaikyti elektros energijos ir dujų rinkas) 
ir keleivių teisės;

Or. en

Pakeitimas 82
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16d. primygtinai pakartoja, kad bet 
kokiu atveju būtina užtikrinti aukšto lygio 
asmens duomenų apsaugą ir vartotojų 
privatumą;
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Or. en

Pakeitimas 83
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
16 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16e. primygtinai ragina toliau vykdyti 
iniciatyvas ir programas, kurios yra 
tiesiogiai naudingos abiejų šalių 
piliečiams, pvz., naudoti Europos 
pagalbos telefono numerį (112) ir sąveikią 
visos ES pagalbos iškvietos „eCall“ 
sistemą, nesutrikdant vartotojų;

Or. en

Pakeitimas 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, pvz., vykstančio su 
kitomis trečiosiomis šalimis, svarbą 
siekiant pašalinti netarifines kliūtis ir siekti 
viešojo intereso tikslų, kad būtų apsaugoti 
ES vartotojų interesai, be kita ko, užtikrinti 
saugią ir patikimą aplinką vartotojams ir 
įmonėms internete, taip pat kovoti su 
nesąžininga komercine praktika.

17. pabrėžia bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, pvz., vykstančio su 
kitomis trečiosiomis šalimis, svarbą 
siekiant pašalinti netarifines kliūtis, remti 
įmonių ir piliečių ekonominį gyvenimą ir 
siekti viešojo intereso tikslų, kad būtų 
apsaugoti ES vartotojų interesai, be kita ko, 
užtikrinti saugią ir patikimą aplinką 
vartotojams ir įmonėms internete, taip pat 
kovoti su nesąžininga komercine praktika.

Or. en

Pakeitimas 85
Anna Cavazzini
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, pvz., vykstančio su 
kitomis trečiosiomis šalimis, svarbą 
siekiant pašalinti netarifines kliūtis ir siekti 
viešojo intereso tikslų, kad būtų apsaugoti 
ES vartotojų interesai, be kita ko, užtikrinti 
saugią ir patikimą aplinką vartotojams ir 
įmonėms internete, taip pat kovoti su 
nesąžininga komercine praktika.

17. pabrėžia, kad svarbu vykdyti 
bendradarbiavimą reguliavimo srityje (su 
sąlyga, kad bus užtikrinama tinkama 
parlamentinė priežiūra ir laikomasi 
nekintamumo įsipareigojimų) siekiant 
pašalinti netarifines kliūtis ir siekti viešojo 
intereso tikslų, kad būtų apsaugoti ES 
vartotojų interesai, be kita ko, užtikrinti 
saugią ir patikimą aplinką vartotojams ir 
įmonėms internete, taip pat kovoti su 
nesąžininga komercine praktika.

Or. en

Pakeitimas 86
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. pabrėžia bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje, pvz., vykstančio su 
kitomis trečiosiomis šalimis, svarbą 
siekiant pašalinti netarifines kliūtis ir siekti 
viešojo intereso tikslų, kad būtų apsaugoti 
ES vartotojų interesai, be kita ko, užtikrinti 
saugią ir patikimą aplinką vartotojams ir 
įmonėms internete, taip pat kovoti su 
nesąžininga komercine praktika.

17. pabrėžia bendradarbiavimo 
reguliavimo ir administravimo srityse, 
pvz., vykstančio su kitomis trečiosiomis 
šalimis, svarbą siekiant pašalinti netarifines 
kliūtis ir siekti viešojo intereso tikslų, kad 
būtų apsaugoti ES vartotojų interesai, be 
kita ko, užtikrinti saugią ir patikimą 
aplinką vartotojams ir įmonėms internete, 
taip pat kovoti su nesąžininga komercine 
praktika.

Or. en

Pakeitimas 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters
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Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. siekiant užtikrinti, kad vaistai ir 
medicinos įranga būtų prieinami Europos 
Sąjungos vidaus rinkoje, ir siekiant 
apsaugoti ES vartotojus, reikia atsižvelgti 
į tai, kad Jungtinė Karalystė yra viena iš 
10 svarbiausių vaistų ir medicinos įrangos 
eksportuotojų pasaulyje, jos eksporto vertė 
2018 m. buvo 19,7 mlrd. JAV dolerių (tai 
sudaro net 5,3 % viso pasaulio eksporto); 
todėl pabrėžia, kad derybose ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
būsimos prekybos vaistais ir medicinos 
produktais tarp Jungtinės Karalystės ir 
ES Jungtinės Karalystės ir ES klausimui.

Or. en

Pakeitimas 88
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. mano, kad griežti produktų 
standartai ir vartotojų apsauga yra 
pagrindinės ir svarbiausios sritys, kuriose 
ES ir Jungtinė Karalystė gali 
bendradarbiauti siekdamos abipusės 
naudos ir daryti įtaką tarptautinėse 
diskusijose, be kita ko, siekdamos 
užtikrinti saugią ir patikimą aplinką 
vartotojams ir įmonėms internete, taip pat 
jos gali bendradarbiauti nesąžiningos 
komercinės praktikos, kovos su klastojimu 
ir prekybos daiktų interneto produktais 
srityse.

Or. en
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Pakeitimas 89
Edina Tóth

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. pabrėžia, kad, kalbant apie 
konkurencijos taisykles, Jungtinės 
Karalystės internetiniai mažmenininkai 
taip pat turi laikytis bendrosios rinkos 
taisyklių ir kad turėtų būti nustatytos ES 
ir Jungtinės Karalystės pozicijos.

Or. en


