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Grozījums Nr. 1
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte un jāgarantē vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi,

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte un jāgarantē vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi, tā kā valstij, kas nav 
Savienības dalībvalsts un kas nepilda 
tādus pašus pienākumus kā dalībvalsts, 
nevar būt tādas pašas tiesības un 
ieguvumi kā dalībvalstij;

Or. en

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

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte un jāgarantē vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi,

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte un pareiza darbība un jāgarantē 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
uzņēmumiem, kā arī augsts patērātāju 
aizsardzības līmenis,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Maria Grapini

Atzinuma projekts
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A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte un jāgarantē vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi,

A. tā kā nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti ir jānodrošina tiesību un 
pienākumu līdzsvars, jārespektē ES iekšējā 
tirgus un muitas savienības pilnīga 
integritāte, jāgarantē vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jānodrošina 
patērētāju aizsardzība,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā, lai piekļūtu ES 
vienotajam tirgum, kā priekšnosacījums ir 
pilnībā jāievēro četras brīvības, kas 
saistītas ar dalību ES, proti, brīva preču, 
kapitāla, pakalpojumu aprite un cilvēku 
pārvietošanās, kā arī ES vienotā tirgus 
acquis un visi citi attiecīgie tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kris Peeters

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā termiņš, līdz kuram 
jāpabeidz sarunas par jaunu partnerību 
ar Apvienoto Karalisti, ir vērienīgs, 
sarunas ir ļoti sarežģītas un COVID-19 
krīze, kuras rezultātā sarunas tika 
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apturētas, situāciju padara vēl 
sarežģītāku;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā kā Savienība ir 
pasaulē lielākā tirdzniecības lielvara un 
lielākais vienotais tirgus pasaulē, 
darbojoties kā būtisks ekonomiskās 
labklājības virzītājspēks;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā koronavīrusa 
pandēmijas izraisītās nepieredzētās 
situācijas dēļ sarunas par turpmāko 
nolīgumu ar Apvienoto Karalisti ir 
aizkavējušās;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

A b. tā kā 2019. gadā ES 27 preču 
eksports uz Apvienoto Karalisti sasniedza 
EUR 318,1 miljardus un ES 27 imports 
no Apvienotās Karalistes sasniedza 
EUR 193,7 miljardus, kas atbilst 15 % no 
visa ES 27 dalībvalstu eksporta un 10 % 
no visa ES 27 dalībvalstu preču importa;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A b. tā kā patērētāju aizsardzība ES 
tiek nodrošināta, izmantojot plašu ES 
tiesisko regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. kategoriski atkārto, ka abām pusēm 
ir pilnībā jāīsteno izstāšanās līgums visās tā 
daļās, vienlaikus tas var būt spēcīgs 
rādītājs, ka sarunas par turpmāko nolīgumu 
tiks risinātas godprātīgi;

1. kategoriski atkārto, ka abām pusēm 
ir pilnībā jāīsteno izstāšanās līgums visās tā 
daļās, tostarp Protokols par 
Īriju/Ziemeļīriju, vienlaikus tas var būt 
spēcīgs rādītājs, ka sarunas par turpmāko 
nolīgumu tiks risinātas godprātīgi;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES un AK abpusējās 
interesēs ir turpināt vērienīgas, plašas un 
līdzsvarotas attiecības, noslēdzot turpmāko 
nolīgumu;

2. uzskata, ka ES un AK abpusējās 
interesēs ir turpināt vērienīgas, plašas un 
līdzsvarotas attiecības, noslēdzot turpmāko 
nolīgumu, kas saglabās augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni un standartus abās 
pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka visām ES iestādēm, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem vajadzētu 
būt gataviem jaunai partnerībai ar 
Apvienoto Karalisti pārejas perioda beigās;

3. uzsver, ka visām dalībvalstīm, ES 
iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem 
vajadzētu būt gataviem jaunai partnerībai 
ar Apvienoto Karalisti pārejas perioda 
beigās;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka visām ES iestādēm, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem vajadzētu 
būt gataviem jaunai partnerībai ar 
Apvienoto Karalisti pārejas perioda beigās;

3. uzsver, ka visām ES iestādēm, 
dalībvalstīm, uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem vajadzētu būt gataviem 
jaunai partnerībai ar Apvienoto Karalisti 
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pārejas perioda beigās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka “Brexit” ir jākalpo par 
pamācošu negatīvu piemēru ES 27, ka 
koncentrēšanās galvenokārt uz racionālu 
sadarbību ekonomikas politikas jomā 
varētu izraisīt vēl citas izstāšanās; tādēļ 
Eiropas iestādēm un dalībvalstīm kopā, 
izmantojot arī efektīvus komunikācijas 
instrumentus, būtu jāstrādā, lai veicinātu 
vienotu Eiropas sajūtu un identitāti, kas 
papildinātu valstu un reģionālo identitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marc Angel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka nolīgumam ar 
Apvienoto Karalisti nevajadzētu 
apdraudēt vērienīgo un līdzsvaroto 
pasākumu kopumu, ko Komisija 
ierosinājusi pēdējo piecu gadu laikā, 
piemēram, vienotā tirgus stratēģiju, 
kapitāla tirgu savienību, digitālā vienotā 
tirgus stratēģiju un Eiropas digitālo 
stratēģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ar nosacījumu, ka 
pastāv vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marc Angel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem — 
tostarp finanšu pakalpojumiem —, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marc Angel

Atzinuma projekts
4. punkts



PE650.361v02-00 10/43 AM\1203781LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu;

4. uzsver, ka turpmākajā nolīgumā 
būtu jāiekļauj abpusēja vienošanās par 
savstarpēji izdevīgu piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, 
publisko iepirkumu un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, kā arī produktu 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka lielākie brīvās 
tirdzniecības šķēršļi starp ekonomikas 
zonām ir nevis tarifi, bet gan atšķirīgi 
noteikumi; uzskata — ja noteikumi ir 
salīdzināmi attiecībā uz to pašu sociālo 
rezultātu sasniegšanu, kā tas, iespējams, 
varētu būt starp ES un Apvienoto 
Karalisti, lietderīgs jauninājums būtu 
regulatīvas sadarbības mehānisms, lai 
veicinātu savstarpēju atzīšanu jomās, 
kurās to, visticamāk, neizmantos;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marc Angel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata — lai virzītos uz 
bezoglekļa un aprites ekonomiku, 
Savienībai ir vajadzīgs pilnībā 
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funkcionējošs vienotais tirgus, kas veicina 
videi draudzīgu, inovatīvu risinājumu 
izplatīšanu, un turpmākajam nolīgumam 
ar Apvienoto Karalisti būtu jāatbilst šim 
mērķim;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
Apvienoto Karalisti un ES, kas nodrošina 
līdzvērtīgus standartus sociālajā, darba, 
vides, konkurences un valsts atbalsta 
politikā, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
kā dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

5. atgādina, ka par līdzsvarotu, 
vērienīgu un plašu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu var vienoties tikai tad, ja ar 
stingru apņemšanos tiek nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; uzsver, 
ka tiesības un privilēģijas, kas saistītas ar 
piekļuvi iekšējam tirgum, ir cieši saistītas 
ar stingru pienākumu pilnībā ievērot un 
ievērot iekšējā tirgus noteikumus; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja tiek nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, paredzot, 
pareizi īstenojot un efektīvi piemērojot 
stingras apņemšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja tiek nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi ar 
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konkurences apstākļi; stingrām saistībām un līdzvērtīgiem 
standartiem vides, veselības, darba un 
sociālās aizsardzības un konkurences 
politikas jomā, lai panāktu dinamisku 
saskaņošanu;

;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marc Angel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

5. uzsver, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, kā arī patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Deirdre Clune

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tāda paša līmeņa tiesības 
kā dalībvalstij un tā nevar izmantot tāda 
paša līmeņa priekšrocības kā dalībvalsts; 
tādēļ atgādina, ka par līdzsvarotu, 
vērienīgu un plašu brīvās tirdzniecības 
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vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

nolīgumu var vienoties tikai tad, ja ar 
stingru apņemšanos tiek nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības un 
tādi paši pienākumi kā dalībvalstij un tā 
nevar izmantot tādas pašas priekšrocības kā 
dalībvalsts; tādēļ atgādina, ka par 
līdzsvarotu, vērienīgu un plašu brīvās 
tirdzniecības nolīgumu var vienoties ar 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
palīdzību vai savstarpēju atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu brīvās tirdzniecības nolīgumu var 
vienoties tikai tad, ja ar stingru 
apņemšanos tiek nodrošināti vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;

5. uzskata, ka nekādā gadījumā trešai 
valstij nevar būt tādas pašas tiesības kā 
dalībvalstij un tā nevar izmantot tādas 
pašas priekšrocības kā dalībvalsts; tādēļ 
atgādina, ka par līdzsvarotu, vērienīgu un 
plašu nolīgumu var vienoties tikai tad, ja ar 
stingru apņemšanos tiek nodrošināti 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Edina Tóth

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver — lai uzņēmumi 
Apvienotajā Karalistē varētu piekļūt 
vienotajam tirgum, tiem ir jāievēro 
Savienības tiesību akti, ieskaitot tiesību 
aktus veselības, vides, pārtikas un 
produktu drošuma un patērētāju 
aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b tomēr uzsver, ka nepieciešamais 
tiesību un pienākumu līdzsvars nosaka, 
ka pret Apvienoto Karalisti nedrīkst 
izturēties mazāk labvēlīgi, nekā tā 
izturētos pret Eiropas Savienību attiecībā 
uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem 
un ar tiem saistītajām tiesībām un 
priekšrocībām katrai turpmākā nolīguma 
pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību un 
uzlabotu sadarbību starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; uzsver — lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, ir vajadzīgs horizontāls 
mehānisms, piemēram, vispārēja 
pārvaldības sistēma, kas aptver visas 



AM\1203781LV.docx 17/43 PE650.361v02-00

LV

izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

sadarbības jomas, lai nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu, izpildi un strīdu izšķiršanu, 
izmantojot ar pietiekamiem resursiem 
nodrošinātas iestādes valstī un efektīvus 
administratīvos un tiesas procesus; 
atgādina, ka šādam pārvaldības 
mehānismam būtu pilnībā jāsaglabā ES 
lēmumu pieņemšanas un tiesiskās 
kārtības autonomija;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus, un jānodrošina Savienībai 
pienācīgi mehānismi, lai kompensētu AK 
iespējamo neatbilstību katrā aptvertajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
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Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj 
dinamiska regulējuma saskaņošana 
attiecībā uz preču tirgus uzraudzību un 
stingri ražojumu standarti, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmumiem un augstu ES patērētāju 
aizsardzības līmeni, īstenojot efektīvu 
tirgus uzraudzību; uzsver — lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, ir vajadzīgs horizontāls 
mehānisms, piemēram, vispārēja 
pārvaldības sistēma, kas aptver visas 
sadarbības jomas, lai nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu, izpildi un strīdu izšķiršanu, 
izmantojot ar pietiekamiem resursiem 
nodrošinātas iestādes valstī un efektīvus 
administratīvos un tiesas procesus;

6. uzsver, ka nolīgumā ir jāsaglabā 
kopēji standarti, kas laika gaitā atbilst 
tādām jomām kā, cita starpā, valsts 
atbalsts, nodarbinātība, vide, klimata 
pārmaiņas un rūpniecība, un ka šo 
standartu uzlabošana ir jāveic, izmantojot 
kopīgu vienošanos, kurā atsaucas uz ES 
standartiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
izmantojot efektīvu tirgus uzraudzību;

 uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
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īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību, 
produktu izsekojamību un informācijas 
pārredzamību par produktu izcelsmi; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un piemēroti un efektīvi 
ražojumu standarti, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
juridisko noteiktību ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, kas ietver 
savstarpēju atzīšanu, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, 
īstenojot efektīvu tirgus uzraudzību; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir vajadzīgs 
horizontāls mehānisms, piemēram, 
vispārēja pārvaldības sistēma, kas aptver 
visas sadarbības jomas, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, izpildi un strīdu 
izšķiršanu, izmantojot ar pietiekamiem 
resursiem nodrošinātas iestādes valstī un 
efektīvus administratīvos un tiesas 
procesus;

6. uzsver, ka jebkādā turpmākajā 
nolīgumā būtu noteikti jāiekļauj dinamiska 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
visaugstāko ES patērētāju aizsardzības 
līmeni, īstenojot efektīvu tirgus 
uzraudzību; uzsver — lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir 
vajadzīgs horizontāls mehānisms, 
piemēram, vispārēja pārvaldības sistēma, 
kas aptver visas sadarbības jomas, lai 
nodrošinātu efektīvu īstenošanu, 
uzraudzību, izpildi un strīdu izšķiršanu, 
izmantojot ar pietiekamiem resursiem 
nodrošinātas iestādes valstī un efektīvus 
administratīvos un tiesas procesus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzskata, ka 
darbības procedūrās, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem un Eiropas 
produktu standartiem;
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savienību, ir pēc iespējas jāsamazina 
birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzskata, ka 
darbības procedūrās, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 
savienību, ir pēc iespējas jāsamazina 
birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU;

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzskata, ka 
darbības procedūrās, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 
savienību, ir pēc iespējas jāsamazina 
birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU;

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzskata, ka 
darbības procedūrās, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 
savienību, ir pēc iespējas jāsamazina 
birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU; 
uzsver, ka nolīgums ar Apvienoto 
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Karalisti nedrīkst negatīvi ietekmēt 
Eiropas MVU, un aicina izveidot stabilu, 
paredzamu un pienācīgi regulētu vidi, 
kurā tie varētu veikt uzņēmējdarbību un 
saglabāt savu konkurētspēju un tirgus 
daļu, kā arī izaugsmi, ieguldījumus un 
darbvietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzskata, ka 
darbības procedūrās, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 
savienību, ir pēc iespējas jāsamazina 
birokrātija, jo īpaši attiecībā uz MVU;

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā jauna 
nolīguma rezultātā tiks veiktas muitas 
pārbaudes un verifikācija pirms preču 
ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību 
iekšējā tirgus noteikumiem, lai aizsargātu 
patērētāju drošību un intereses; uzskata, 
ka darbības procedūrām, kuru mērķis ir 
aizsargāt preču iekšējo tirgu un muitas 
savienību, ir jābūt samērīgām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jebkurā gadījumā 
jauna nolīguma rezultātā tiks veiktas 
muitas pārbaudes un verifikācija pirms 
preču ievešanas iekšējā tirgū, un uzstāj, ka 
ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču 

7. atgādina, ka turpmākā nolīguma 
rezultātā tiks veiktas muitas pārbaudes un 
verifikācija pirms preču ievešanas iekšējā 
tirgū, un uzstāj, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt preču atbilstību iekšējā tirgus 
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atbilstību iekšējā tirgus noteikumiem; 
uzskata, ka darbības procedūrās, kuru 
mērķis ir aizsargāt preču iekšējo tirgu un 
muitas savienību, ir pēc iespējas 
jāsamazina birokrātija, jo īpaši attiecībā uz 
MVU;

noteikumiem; uzskata, ka darbības 
procedūrās, kuru mērķis ir aizsargāt preču 
iekšējo tirgu un muitas savienību, ir pēc 
iespējas jāsamazina birokrātija;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž ciešu pārliecību, ka 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un valsts režīmu saskaņā ar 
uzņēmējvalsts noteikumiem, lai 
nodrošinātu AK nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu; 
uzsver, ka jaunajai kārtībai būtu jāļauj ES 
pilsoņiem uz laiku ieceļot un uzturēties 
Apvienotajā Karalistē uzņēmējdarbības 
nolūkā, lai sniegtu pakalpojumus;

8. pauž ciešu pārliecību, ka 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un valsts režīmu saskaņā ar 
uzņēmējvalsts noteikumiem, lai 
nodrošinātu AK nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu; 
uzsver, ka nediskriminācijai vajadzētu būt 
savstarpīgai; uzsver, ka jaunajai kārtībai 
būtu jāļauj ES pilsoņiem uz laiku ieceļot un 
uzturēties Apvienotajā Karalistē 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, cik savrīga nozīme ir 
visaptverošai nodaļai par mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
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interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 
saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju; uzsver 
nepieciešamību uzlabot MVU spēju gūt 
labumu no tirdzniecības turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes ekonomiskajās 
partnerattiecībās, tostarp apmainoties ar 
informāciju par tiesību aktiem, 
noteikumiem un muitu; mudina Puses 
izveidot MVU kontaktpunktus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, aizsargājot 
patērētāju tiesības, īpašu uzmanību 
pievēršot datu privātumam un 
aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas — piemēram, 
noteikumu saskaņošana ar Vispārējo datu 
aizsardzības regulu —, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, pilnībā 
atbilstot Eiropas datu aizsardzības un 
privātuma standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Maria Grapini

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
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nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, vienlaikus 
ņemot vērā datu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, vienlaikus 
ievērojot augstos ES standartus (piem., 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu);

Or. en

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

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem atbilstoši ES 
noteikumiem par datu aizsardzību;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Deirdre Clune

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmu un apmaiņu, 
novērstu nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai 
ar elektroniskiem līdzekļiem un 
nodrošinātu atvērtu, drošu un uzticamu 
tiešsaistes vidi uzņēmumiem un 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj vērienīgi 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

9. uzsver, ka būtu jāiekļauj piemēroti 
pasākumi, lai veicinātu elektronisko 
tirdzniecību un datu plūsmas, novērstu 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem un nodrošinātu 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Deirdre Clune

Atzinuma projekts
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9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina, ka preču un 
pakalpojumu pārrobežu plūsma ir būtiska 
piegādes ķēdēm un izplatīšanas tīkliem 
transporta jomā, un uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas 
aptver visus attiecīgos aspektus; pauž 
nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes 
sarunu pilnvarās nav minēta publiskā 
iepirkuma nozare;

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas 
aptver visus attiecīgos aspektus; pauž 
nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes 
sarunu pilnvarās nav minēta publiskā 
iepirkuma nozare, un šajā sakarībā aicina 
iekļaut papildu noteikumus un saistības, 
kas abām pusēm nodrošinātu vienādu 
piekļuvi iepirkuma tirgiem un kas būtu 
jāizstrādā, pilnībā ievērojot ES acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 
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vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas 
aptver visus attiecīgos aspektus; pauž 
nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes 
sarunu pilnvarās nav minēta publiskā 
iepirkuma nozare;

vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas 
aptver visus attiecīgos aspektus, neskarot 
katras puses tiesības aizsargāt savas 
sabiedrības intereses; pauž nožēlu par to, 
ka Apvienotās Karalistes sarunu pilnvarās 
nav minēta publiskā iepirkuma nozare;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas 
aptver visus attiecīgos aspektus; pauž 
nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes 
sarunu pilnvarās nav minēta publiskā 
iepirkuma nozare;

10. uzsver, ka publiskā iepirkuma 
tirgum būtu jāpaliek vienlīdz atvērtam abās 
pusēs ar nosacījumu, ka pastāv efektīvi 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi — kas 
ietver savstarpēju atzīšanu —, kas aptver 
visus attiecīgos aspektus; pauž nožēlu par 
to, ka Apvienotās Karalistes sarunu 
pilnvarās nav minēta publiskā iepirkuma 
nozare;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka turpmākajā nolīgumā ar 
Apvienoto Karalisti jāsaglabā pašreizējais 
augstais intelektuālā īpašuma 
aizsardzības līmenis, paredzot sadarbības 
un informācijas apmaiņas mehānismus, 
un jāsaglabā tāds pats esošo ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzības līmenis, 
kāds noteikts Izstāšanās līgumā, kā arī 
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jaunu norāžu atzīšana, kurām ir liela 
ekonomiskā un kultūras vērtība abām 
Līguma pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir svarīgi panākt 
intelektuālā īpašuma tiesību, piemēram, 
autortiesību un blakustiesību, patentu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, augsta 
līmeņa aizsardzību; uzskata, ka 
partnerībai būtu jāapstiprina esošo 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība, kā paredzēts Izstāšanās 
līgumā, un jānodrošina tāds pats 
aizsardzības līmenis turpmākajām 
norādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Marc Angel

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ES konkurences 
politikai ir bijusi liela nozīme vienotā 
tirgus pilnveidošanā; uzskata, ka 
turpmākajā nolīgumā Apvienotajai 
Karalistei būtu jāapņemas piemērot ES 
noteikumus par valsts atbalstu un strīdu 
gadījumā ES tiesību arbitram vajadzētu 
būt Eiropas Savienības Tiesai;
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Or. en

Grozījums Nr. 60
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzskata par ļoti svarīgām sarunas 
par jaunas paaudzes nolīgumu gaisa 
satiksmes jomā, kas nodrošinātu godīgu 
un vienlīdzīgu tirgu un ieguldījumu 
atvēršanu uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību abās jomās un kam ir 
ievērojama darbības struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marc Angel

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b atkārtoti norāda, ka attiecībā uz 
konkurences noteikumiem arī tiešsaistes 
mazumtirgotājiem ir jāievēro vienotā 
tirgus noteikumi un šis jautājums būtu 
jārisina, slēdzot nolīgumu ar AK;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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10.a norāda uz Apvienotās Karalistes 
nodomu necensties saglabāt tās pašreizējo 
statusu attiecībā pret vienoto tirgu un 
muitas savienību un Apvienotās 
Karalistes ieinteresētību ciešā 
ekonomiskajā sadarbībā pēc izstāšanās no 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos;

11. norāda, ka lielais ar tarifiem 
nesaistītu šķēršļu skaits, atšķirības 
kontroles līmenī un kvalitātē, kā arī 
atšķirības muitas procedūrās un sankciju 
politikā ES ievešanas punktos muitas 
savienībā bieži rada tirdzniecības plūsmu 
izkropļojumus un apdraud Eiropas 
vienotā tirgus integritāti; uzsver, ka ir 
svarīgi saglabāt muitas savienības un tās 
procedūru integritāti, kas garantē patērētāju 
drošību un ES un ES uzņēmumu 
ekonomiskās intereses; uzsver, ka ir 
vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Maria Grapini

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
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savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos;

savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos un lai tie savstarpēji koordinētu 
un apmainītos ar informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos;

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un aizsardzību 
un ES un ES uzņēmumu ekonomiskās 
intereses; uzsver, ka ir vajadzīgi lielāki 
ieguldījumi muitas kontroles aprīkojumā 
kopīgajos tranzīta punktos;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā kopīgajos tranzīta 
punktos;

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muitas 
savienības un tās procedūru integritāti, kas 
garantē patērētāju drošību un ES un ES 
uzņēmumu ekonomiskās intereses; uzsver, 
ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi muitas 
kontroles aprīkojumā pie kopējām 
robežām;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir ļoti 
svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumi 
uz Īrijas robežas, un ka būtu godprātīgi 
jāīsteno Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 
12. pants attiecībā uz protokola 
piemērošanu, uzraudzību un izpildi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 68
Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir ļoti 
svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumi 
uz Īrijas robežas, un ka būtu godprātīgi 
jāīsteno Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 12. 
pants attiecībā uz protokola piemērošanu, 
uzraudzību un izpildi;

12. uzsver, ka pasākumu uz Īrijas 
robežas pilnīga īstenošana ir būtiska 
uzņēmējdarbībai un iekšējā tirgus 
pienācīgas darbības nodrošināšanai, kā 
arī tirdzniecības plūsmu novirzīšanas un 
negodīgas konkurences novēršanai; 
uzsver, ka Protokols par Īriju/Ziemeļīriju 
būtu jāpiemēro visā pilnībā un 
specializētajai komitejai ir jānodrošina 
nepieciešamā noteiktība par Protokolā 
noteiktajiem aspektiem, jo īpaši par 12. 
pantu attiecībā uz protokola piemērošanu, 
uzraudzību un izpildi, kas būtu jāīsteno 
godprātīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 69
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Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir ļoti 
svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumi 
uz Īrijas robežas, un ka būtu godprātīgi 
jāīsteno Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 12. 
pants attiecībā uz protokola piemērošanu, 
uzraudzību un izpildi;

12. uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir ļoti 
svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti pasākumi 
uz Īrijas robežas, un ka būtu godprātīgi 
jāīsteno Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 12. 
pants attiecībā uz protokola piemērošanu, 
uzraudzību un izpildi; atzinīgi vērtētu 
tālākus pasākumus, kas būtu jāveic 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
jautājumos, lai ierobežotu pārrobežu 
ekonomikas izkropļojumus vai kaitējumu 
visas salas ekonomikai;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka visos turpmākajos 
nolīgumos būtu jāizveido visaptveroši 
muitas sadarbības mehānismi, lai 
atvieglotu pārrobežu tirdzniecību;

13. uzsver, ka visos turpmākajos 
nolīgumos būtu jāizveido visaptveroši 
muitas sadarbības mehānismi, lai 
atvieglotu pārrobežu tirdzniecību; turklāt 
uzsver, ka visos turpmākajos nolīgumos 
būtu jāparedz sadarbības mehānismi starp 
muitas un tirgus uzraudzības iestādēm, lai 
nodrošinātu patērētāju drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Atzinuma projekts
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13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a uzstāj, ka Komisijai jānodrošina, 
lai muitas kontrolēs visā ES tiktu ievēroti 
vieni un tie paši standarti, izmantojot tiešu 
un vienotu muitas kontroles mehānismu 
sadarbībā ar dalībvalstīm un pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Puses censties vienkāršot 
prasības un formalitātes attiecībā uz 
muitas procedūrām, lai samazinātu tām 
patērēto laiku un izmaksas tirgotājiem un 
uzņēmējiem, ieskaitot mazos un vidējos 
uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. uzsver, ka būtu ļoti vēlams 
Apvienotajai Karalistei saglabāt 
pašreizējo produktu klasifikāciju, 
pamatojoties uz Eiropas Kopienu 
integrēto tarifu (TARIC), lai procedūras 
būtu vienkāršotas un lai samazinātu 

svītrots
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regulatīvo slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka neviens turpmākais 
nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES 
patērētāju aizsardzības standartus un 
pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis;

16. uzsver, ka neviens turpmākais 
nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES 
patērētāju aizsardzības standartus un 
pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis; 
uzskata, ka tam būtu jānodrošina 
vislabākā sistēma patērētāju tiesību un 
pienākumu īstenošanai no tirgotāju puses 
un efektīvi strīdu izšķiršanas mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka neviens turpmākais 
nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES 
patērētāju aizsardzības standartus un 
pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis;

16. uzsver, ka neviens turpmākais 
nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES 
patērētāju aizsardzības standartus un 
pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis; 
uzskata, ka gaidāmajam nolīgumam būtu 
jāsniedz ES patērētājiem pievienotā 
vērtība, ko varētu nodrošināt arī ar 
mazāku regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 76
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Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. uzsver, ka neviens turpmākais 
nolīgums nedrīkst negatīvi ietekmēt ES 
patērētāju aizsardzības standartus un 
pilsoņu tiesības saskaņā ar ES acquis;

16. uzsver, ka jebkurā turpmākajā 
nolīgumā ir jāsaglabā ES patērētāju 
aizsardzības standarti un pilsoņu tiesības 
saskaņā ar ES acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marc Angel

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a uzsver, ka ES konkurences 
politikai un ES patērētāju aizsardzības 
politikai ir bijusi liela nozīme vienotā 
tirgus pilnveidošanā; tādēļ uzsver, ka 
nolīgumam ar Apvienoto Karalisti ir arī 
jānodrošina, ka uzņēmumi ievēro 
konkurences un patērētāju aizsardzības 
noteikumus un ka netiek diskriminēti 
konkurenti, kaitējot patērētāju 
labklājībai;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Edina Tóth

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a uzsver — lai varētu gūt labumu, 
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vienotajam tirgum būtu jādarbojas 
efektīvi, un patērētājiem jābūt iespējai 
uzticēties precēm un pakalpojumiem gan 
tiešsaistē, gan bezsaistē un neatkarīgi no 
tā, vai to sniedz uz vietas vai no AK;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a uzsver, ka ir jānovērtē stabila 
tirgus uzraudzības sistēma gan ES, gan 
Apvienotajā Karalistē, lai saglabātu 
patērētāju uzticēšanos un produktu 
drošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
16.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.b uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
garantēt no Apvienotās Karalistes 
importēto produktu drošumu tā, lai tie 
atbilstu ES standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
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16.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.c uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
praktiskos ieguvumus ES un Apvienotās 
Karalistes patērētājiem tādās jomās kā 
telekomunikāciju viesabonēšanas maksa, 
nepamatota ģeogrāfiskā bloķēšana, 
energoapgāde (lai saglabātu 
elektroenerģijas un gāzes tirgus) un 
pasažieru tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
16.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.d stingri atkārto, ka ar visiem 
iespējamiem līdzekļiem ir jāievēro augsts 
patērētāju personas datu un privātuma 
aizsardzības līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
16.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.e mudina saglabāt iniciatīvas un 
programmas, kas tieša veidā sniedz 
labumu abu pušu iedzīvotājiem, 
piemēram, Eiropas neatliekamās 
palīdzības dienesta numuru (112) un 
sadarbspējīgu ES mēroga eCall sistēmu, 
neradot patērētājiem nekādus šķēršļus;
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā 
sadarbība, piemēram, tāda, kāda pastāv ar 
citām trešām valstīm, lai novērstu ar 
tarifiem nesaistītus šķēršļus un īstenotu 
sabiedrības interešu mērķus nolūkā 
aizsargāt ES patērētāju intereses, tostarp 
nodrošināt drošu un uzticamu vidi 
patērētājiem un uzņēmumiem tiešsaistē, kā 
arī apkarot negodīgu komercpraksi.

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā 
sadarbība, piemēram, tāda, kāda pastāv ar 
citām trešām valstīm, lai novērstu ar 
tarifiem nesaistītus šķēršļus, atbalstītu 
uzņēmumu un pilsoņu ekonomiskās 
aktivitātes un īstenotu sabiedrības interešu 
mērķus nolūkā aizsargāt ES patērētāju 
intereses, tostarp nodrošināt drošu un 
uzticamu vidi patērētājiem un 
uzņēmumiem tiešsaistē, kā arī apkarot 
negodīgu komercpraksi.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā 
sadarbība, piemēram, tāda, kāda pastāv ar 
citām trešām valstīm, lai novērstu ar 
tarifiem nesaistītus šķēršļus un īstenotu 
sabiedrības interešu mērķus nolūkā 
aizsargāt ES patērētāju intereses, tostarp 
nodrošināt drošu un uzticamu vidi 
patērētājiem un uzņēmumiem tiešsaistē, kā 
arī apkarot negodīgu komercpraksi.

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā 
sadarbība, ar nosacījumu, ka pastāv 
pienācīga parlamentārā uzraudzība un 
noteikumu stingrības nemazināšanas 
apņemšanās, lai novērstu ar tarifiem 
nesaistītus šķēršļus un īstenotu sabiedrības 
interešu mērķus nolūkā aizsargāt ES 
patērētāju intereses, tostarp nodrošināt 
drošu un uzticamu vidi patērētājiem un 
uzņēmumiem tiešsaistē, kā arī apkarot 
negodīgu komercpraksi.
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Or. en

Grozījums Nr. 86
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā 
sadarbība, piemēram, tāda, kāda pastāv ar 
citām trešām valstīm, lai novērstu ar 
tarifiem nesaistītus šķēršļus un īstenotu 
sabiedrības interešu mērķus nolūkā 
aizsargāt ES patērētāju intereses, tostarp 
nodrošināt drošu un uzticamu vidi 
patērētājiem un uzņēmumiem tiešsaistē, kā 
arī apkarot negodīgu komercpraksi.

17. uzsver, cik svarīga ir regulatīvā un 
administratīvā sadarbība, piemēram, tāda, 
kāda pastāv ar citām trešām valstīm, lai 
novērstu ar tarifiem nesaistītus šķēršļus un 
īstenotu sabiedrības interešu mērķus 
nolūkā aizsargāt ES patērētāju intereses, 
tostarp nodrošināt drošu un uzticamu vidi 
patērētājiem un uzņēmumiem tiešsaistē, kā 
arī apkarot negodīgu komercpraksi.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Savienības iekšējā tirgū ir pieejamas zāles 
un medicīniskie iezstrādājumi, un tādu 
apsvērumu dēļ kā ES patērētāju 
aizsardzība ir jāņem vērā, ka Apvienotā 
Karaliste ir viena no 10 pasaulē 
visnozīmīgākajām zāļu un medīcīnisko 
izstrādājumu eksportētājām, to eksporta 
vērtībai 2018. gadā sastādot 
19,7 miljardus USD (tas nozīmē 5,3 % 
kopējā pasaules eksporta); šā iemesla dēļ 
uzsver, ka sarunās īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī jautājumam par zāļu un 
medicīniskā aprīkojuma turpmāko 
tirdzniecību starp AK un ES;
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a uzskata, ka stingri produktu 
standarti un patērētāju aizsardzība ir 
būtiskas un svarīgas jomas, kurās ES un 
Apvienotā Karaliste var sadarboties, lai 
panāktu savstarpējus ieguvumus un 
ietekmētu starptautiskās diskusijas, 
tostarp lai patērētājiem un uzņēmumiem 
nodrošinātu drošu un uzticamu vidi 
tiešsaistē, kā arī jomās, kas attiecas uz 
negodīgu komercpraksi, cīņu pret 
viltošanu, un lietu interneta produktu 
tirdzniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Edina Tóth

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a uzsver, ka attiecībā uz 
konkurences noteikumiem Apvienotās 
Karalistes tiešsaistes mazumtirgotājiem ir 
jāievēro arī vienotā tirgus noteikumi un 
ka būtu jānosaka ES un AK nostāja;

Or. en


