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Grozījums Nr. 16
Reinhard Bütikofer

Normatīvās rezolūcijas projekts
4.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā 2019. gada 
28. novembra rezolūciju par PTO 
Apelācijas institūcijas krīzi 
(2019/2918(RSP)),

Or. en

Grozījums Nr. 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Normatīvās rezolūcijas projekts
5.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Tiesas 
atzinumu Nr. 2/15,

Or. en

Grozījums Nr. 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Tiesas 
atzinumu Nr. 2/15,

Or. en

Grozījums Nr. 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Savienības Tiesas 
atzinums Nr. 2/151а sniedza skaidrību 
jautājumā par kompetenci, uz ko attiecas 
visaptveroši tirdzniecības nolīgumi. 
Minētajā atzinumā cita starpā ir precizēts, 
ka noteikumi, uz kuriem attiecas 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas, ir Savienības ekskluzīvā 
kompetencē un ka ilgtspējīgas attīstības 
mērķis ir kopējās tirdzniecības politikas 
neatņemama sastāvdaļa.

__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Strīdu izšķiršanas noteikumi, 
tostarp reģionālos un divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos iekļautie, varētu 
būt nepietiekami precīzi, lai varētu 
efektīvi izšķirt strīdus, un tādēļ būtu 
jāpaļaujas uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienība uzstāj uz starptautisko 
tirdzniecības tiesību prioritāti, ko pārvalda 
PTO un īsteno saskaņā ar PTO līguma 
23. pantu, un sadarbosies visos centienos, 
kuru mērķis ir reformēt PTO strīdu 
izšķiršanas mehānismu, lai nodrošinātu 
PTO Apelācijas institūcijas pienācīgu 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Komisijai līdz ... [vēlākais viens 
gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] būtu 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par starptautiskās tirdzniecības strīdu 
izšķiršanas prakses attīstību un tās 
darbībām PTO Apelācijas institūcijas 
reformēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpat līdzīga situācija var rasties 
saskaņā ar citiem starptautiskās 
tirdzniecības nolīgumiem, jo īpaši 
reģionāliem vai divpusējiem nolīgumiem, 
ja trešā valsts nesadarbojas tā, kā tas ir 
nepieciešams, lai strīdu izšķiršana 
darbotos, piemēram, neieceļ šķīrējtiesnesi, 
un ja nav paredzēts mehānisms, lai 
nodrošinātu strīdu izšķiršanas darbību šajā 

(5) Tāpat līdzīga situācija var rasties 
saskaņā ar citiem starptautiskās 
tirdzniecības nolīgumiem, jo īpaši 
reģionāliem vai divpusējiem nolīgumiem, 
ja trešā valsts nesadarbojas tā, kā tas ir 
nepieciešams, lai strīdu izšķiršana 
darbotos, piemēram, neieceļ šķīrējtiesnesi 
vai nesadarbojas ekspertu grupas izveidē 
saistībā ar tādu strīdu izšķiršanu, kas ir 
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situācijā. saistīti ar darba un ilgtspējas saistībām, 
un ja nav paredzēts mehānisms, lai 
nodrošinātu strīdu izšķiršanas darbību šajā 
situācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Savienība uzskata, ka tās 
tirdzniecības nolīgumu un asociācijas 
nolīgumu tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu saturs un saistības ir 
saistošas.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Savienība joprojām ir apņēmības 
pilna īstenot daudzpusēju pieeju 
starptautiskai strīdu izšķiršanai, uz 
noteikumiem balstītai tirdzniecībai un 
starptautiskai sadarbībai, lai sasniegtu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā strīdu izšķiršanas 
bloķēšanu, Savienība nevarēs panākt 
starptautiskās tirdzniecības nolīgumu 
izpildi. Tāpēc ir lietderīgi paplašināt 
Regulas (ES) Nr. 654/2014 darbības jomu, 
attiecinot to arī uz šādām situācijām.

(6) Ņemot vērā strīdu izšķiršanas 
bloķēšanu un galīga tiesas sprieduma 
neesamību, Savienība nevarēs panākt 
starptautiskās tirdzniecības nolīgumu 
izpildi. Tāpēc ir lietderīgi paplašināt 
Regulas (ES) Nr. 654/2014 darbības jomu, 
attiecinot to arī uz šādām situācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas izriet 
no starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja nav iespējams efektīvi 
izmantot saistošu strīdu izšķiršanas 
mehānismu, jo trešās valsts rīcības dēļ 
Savienība to nevar izdarīt.

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas izriet 
no starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja nav iespējams efektīvi 
izmantot saistošu strīdu izšķiršanas 
mehānismu, jo trešās valsts rīcības dēļ 
Savienība to nevar izdarīt, ar nosacījumu, 
ka Savienība attiecīgos pasākumus ir 
pienācīgi apstrīdējusi attiecīgā strīdu 
izšķiršanas iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas izriet 
no starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja nav iespējams efektīvi 

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas izriet 
no starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja nav iespējams efektīvi 



PE652.575v01-00 8/25 AM\1206492LV.docx

LV

izmantot saistošu strīdu izšķiršanas 
mehānismu, jo trešās valsts rīcības dēļ 
Savienība to nevar izdarīt.

izmantot saistošu strīdu izšķiršanas 
mehānismu, tostarp par saistībām, kas 
izriet no nolīguma tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, jo trešās 
valsts rīcības dēļ Savienība to nevar izdarīt.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas izriet 
no starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
tostarp reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja nav iespējams efektīvi 
izmantot saistošu strīdu izšķiršanas 
mehānismu, jo trešās valsts rīcības dēļ 
Savienība to nevar izdarīt.

(7) Šajā nolūkā Savienībai vajadzētu 
būt iespējai ātri apturēt saistības, kas 
attiecas uz precēm, pakalpojumiem, vai 
saistības intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā, kuras izriet no starptautiskās 
tirdzniecības nolīgumiem, tostarp 
reģionāliem vai divpusējiem nolīgumiem, 
ja nav iespējams efektīvi izmantot saistošu 
strīdu izšķiršanas mehānismu, jo trešās 
valsts rīcības dēļ Savienība to nevar izdarīt.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanuel Maurel

 Regulas priekšlikums
7. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā klimata pārmaiņas un 
sociālo dempingu, nodaļām par 
tirdzniecību, ilgtspējīgu attīstību un darba 
ņēmēju tiesību aizsardzību vajadzētu būt 
svarīgai un saistošai starptautisko 
tirdzniecības nolīgumu daļai. Ir lietderīgi 
minētās nodaļas par tirdzniecību, 
ilgtspējīgu attīstību un darba ņēmēju 
tiesību aizsardzību iekļaut to tirdzniecības 
politikas pasākumu darbības jomā, kurus 
Savienība var pieņemt, ja trešā valsts tās 
nepārprotami pārkāpj. Tādējādi Savienība 
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stiprinātu regulas preventīvo raksturu un 
nodrošinātu tūlītēju reakciju attiecībā uz 
tās interešu un vērtību aizstāvību.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pakalpojumi un intelektuālā 
īpašuma tiesības ieņem nozīmīgu un 
pieaugošu pasaules tirdzniecības daļu, un 
uz tām attiecas ES tirdzniecības nolīgumi. 
Tāpēc ir lietderīgi pakalpojumus un 
intelektuālā īpašuma tiesības iekļaut to 
tirdzniecības politikas pasākumu darbības 
jomā, kurus Savienība var veikt un kuri 
pašlaik attiecas tikai uz precēm un 
publisko iepirkumu. Tādēļ šādas politikas 
darbības joma pēc rūpīgas analīzes būtu 
jāpaplašina, jo īpaši ņemot vērā 
mijiedarbību starp iespējamiem papildu 
tirdzniecības politikas pasākumiem un 
attiecīgajiem dalībvalstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā pieaugošo spriedzi 
starptautiskajā tirdzniecībā un saistībā ar 
krīzi PTO, Savienībai būtu jāspēj ātri 
reaģēt gadījumā, ja pret to tiek vērsti 
nepamatoti un diskriminējoši pasākumi. 
Savienībai vajadzētu būt iespējai noteikt 
pagaidu pasākumus, ja trešā valsts 
nepārprotami pārkāpj tirdzniecības 
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saistības, kas rada vai draud radīt 
nopietnu kaitējumu Savienības 
komerciālajām interesēm vai apdraud tās 
stratēģisko autonomiju.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Kā galējam līdzeklim Savienībai 
vajadzētu būt arī iespējai pieņemt 
samērīgus pagaidu kompensācijas 
pasākumus gadījumā, ja trešā valsts veic 
pasākumus, kas nepārprotami pārkāpj tās 
saistības pret Savienību vai kaitē tās 
komerciālajām interesēm, ar nosacījumu, 
ka Savienība attiecīgos pasākumus ir 
procesuāli pareizi apstrīdējusi un ir 
saņēmusi labvēlīgu atzinumu pirmajā 
instancē no attiecīgā strīdu izšķiršanas 
mehānisma.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir stiprināt regulas preventīvo ietekmi, nodrošinot ātru ES reakciju pēc tam, kad tā ir 
uzsākusi oficiālu strīdu izšķiršanas procesu un saņēmusi labvēlīgu atzinumu no attiecīgā 
strīdu izšķiršanas mehānisma pirmās instances.

Grozījums Nr. 34
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tā noteikuma piemērošana, kas 
paredz iespēju piemērot kompensācijas 
pasākumus pret trešām valstīm, kuras 
pieņem pasākumus, kas nepārprotami 
pārkāpj to saistības pret Eiropas 
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Savienību un kaitē tās komerciālajām 
interesēm, būtu jāaptur uz 18 mēnešiem 
pēc labvēlīga atzinuma saņemšanas no 
attiecīgā strīdu izšķiršanas mehānisma 
pirmās instances.

Or. en

Pamatojums

Apturēšana uz 18 mēnešiem sakrīt ar regulas pārskatīšanu un stimulē tirdzniecības partnerus 
nopietni iesaistīties procesā, lai atjaunotu PTO Strīdu izšķiršanas padomes darbību.

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir vēlams turpināt izvērtēt, vai 
norises pakalpojumu tirdzniecības un ar 
tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā ir pamats saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 654/2014 iespējamo pasākumu 
jomas paplašināšanai. Komisijai būtu 
lietderīgi īstermiņā — 18 mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā un ne vēlāk 
kā divu gadu laikā — pārskatīšanā 
izvērtēt visus minētos aspektus. Pēc 
minētās pārskatīšanas var iesniegt 
atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot, ka šajā pārskatīšanā regulas darbības joma netiks paplašināta, nākamās 
pārskatīšanas datums ir jāparedz termiņā, kas ļauj ES ātri reaģēt uz starptautiskās 
tirdzniecības politikas attīstību, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības partneru pakalpojumiem un 
intelektuālā īpašuma saistībām.

Grozījums Nr. 36
Emmanouil Fragkos

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu. Ja turpmākā pārskatīšanā 
tiks konstatēts, ka Regulas (ES) Nr. 
654/2014 darbības jomā ir vēlams iekļaut 
turpmākus tirdzniecības politikas 
pasākumus, tiesību akta priekšlikumam, 
kas paredz iekļaut šādus pasākumus, būtu 
jāpievieno pilnīgs ietekmes novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzulai būtu 
jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno uz diviem gadiem, un tai būtu 
jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

Or. en
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Pamatojums

Pieņemot, ka šajā pārskatīšanā regulas darbības joma netiks paplašināta, nākamās 
pārskatīšanas datums ir jāparedz termiņā, kas ļauj ES ātri reaģēt uz starptautiskās 
tirdzniecības politikas attīstību, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības partneru pakalpojumiem un 
intelektuālā īpašuma saistībām.

Grozījums Nr. 39
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) Nr. 
654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno līdz 2023. gadam, un tai būtu 
jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
1. pants – 1. daļa – a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 1. panta pirmās daļas 
a) punktu aizstāj ar šādu:

a) reaģēt uz trešo valstu izdarītiem 
starptautiskās tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē Savienības 
intereses, lai rastu apmierinošu risinājumu, 
kas atjauno Savienības ekonomikas 
dalībnieku priekšrocības;

a) reaģēt uz trešo valstu izdarītiem 
starptautiskās tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē Savienības 
intereses, lai rastu piemērotu risinājumu, 
kas atjauno Savienības ekonomikas 
dalībnieku priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Tiziana Beghin
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
1. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1a) regulas 1. panta pirmās daļas 
b) punktu aizstāj ar šādu:

b) atjaunot līdzsvaru starp koncesijām vai 
citām saistībām tirdzniecības attiecībās ar 
trešām valstīm, ja režīms, ko piemēro 
precēm no Savienības tiek mainīts tādā 
veidā, kas skar Savienības intereses.

b) atjaunot līdzsvaru starp koncesijām 
vai citām saistībām tirdzniecības attiecībās 
ar trešām valstīm, ja režīms, ko piemēro 
precēm un pakalpojumiem no Savienības 
tiek mainīts tādā veidā, kas skar Savienības 
intereses.

Or. en

Pamatojums

Ir obligāti jāpaplašina darbības joma, iekļaujot iespējamās izmaiņas, tostarp pakalpojumus.

Grozījums Nr. 42
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
2. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1b) regulas 2. panta pirmās daļas 
b) punktu aizstāj ar šādu:

b) “koncesijas vai citas saistības” ir tarifa 
koncesijas vai jebkuras citas priekšrocības, 
ko Savienība ir apņēmusies piemērot 
tirdzniecībā ar trešām valstīm atbilstīgi 
starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, 
kuru līgumslēdzēja puse tā ir;

b) “koncesijas vai citas saistības” ir 
tarifa koncesijas, saistības intelektuālā 
īpašuma tiesību vai pakalpojumu nozarē 
vai jebkuras citas priekšrocības, ko 
Savienība ir apņēmusies piemērot 
tirdzniecībā ar trešām valstīm atbilstoši 
jebkādiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, kurus tā noslēgusi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Tiziana Beghin
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – aa punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pēc PTO kolēģijas ziņojuma 
izplatīšanas, kurā pilnībā vai daļēji 
apstiprinātas Eiropas Savienības 
iesniegtās prasības, ja apelāciju saskaņā ar 
PTO vienošanās par strīdu izšķiršanu 17. 
pantu nevar pabeigt un ja trešā valsts nav 
piekritusi pagaidu apelācijas arbitrāžai 
saskaņā ar PTO vienošanās par strīdu 
izšķiršanu 25. pantu;

aa) ja apelāciju saskaņā ar PTO 
vienošanās par strīdu izšķiršanu 17. pantu 
nevar pabeigt un ja trešā valsts nav 
piekritusi pagaidu apelācijas arbitrāžai 
saskaņā ar PTO vienošanās par strīdu 
izšķiršanu 25. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa)  iekļauj šādu ab) punktu:
ab) ja trešā valsts pieņem tirdzniecības 
politikas pasākumus, kas anulē vai vājiina 
Savienības komerciālās intereses, ir 
nepārprotams starptautisko tiesību 
pārkāpums un ko Savienība ir apstrīdējusi 
PTO;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – bb punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tirdzniecības strīdos, kas saistīti ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem, ja iztiesāšana nav 
iespējama, jo trešā valsts neveic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai strīdu 
izšķiršanas procedūra darbotos;

bb) tirdzniecības strīdos, kas saistīti ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem, ja iztiesāšana nav 
iespējama, jo trešā valsts neveic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai strīdu 
izšķiršanas procedūra darbotos, tostarp par 
saistībām, kas izriet no nolīguma 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas;

Or. en

Pamatojums

Savienība uzskata, ka katras tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas saturs un 
saistības ir saistošas, un tādējādi tai jābūt spējīgai reaģēt, ja partneris nepilda savas 
saistības noteiktajā kārtībā, kas paredzēta attiecīgā strīda izšķiršanai.

Grozījums Nr. 46
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu bc) punktu: 
bc) atkāpjoties no a), aa), b) un 
bb) punkta, ja trešā valsts pieņem vai 
patur spēkā pasākumus, kas nepārprotami 
pārkāpj saistības pret Eiropas Savienību 
vai kaitē tās komerciālajām interesēm, ar 
nosacījumu ka Savienība attiecīgos 
pasākumus ir procesuāli pareizi 
apstrīdējusi un ir saņēmusi labvēlīgu 
atzinumu pirmajā instancē no attiecīgā 
strīdu izšķiršanas mehānisma. 

Or. en

Grozījums Nr. 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
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Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – bc punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu bc) punktu: 
bc) tirdzniecības strīdos, kas saistīti ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem, ja iztiesāšana 
nav iespējama, tostarp tāpēc, ka 
noteikumi nav pietiekami konkrēti un līdz 
ar to strīdu izšķiršanas procedūra 
nedarbojas;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – d punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta d) punktu aizstāj ar šādu:
d) gadījumos, kad PTO dalībvalsts groza 
koncesijas saskaņā ar GATT 1994 XXVIII 
pantu, ja nav bijusi vienošanās par 
kompensējošiem pielāgojumiem.

d) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
groza koncesijas vai saistības saskaņā ar 
GATT 1994 XXVIII pantu un GATS 
XXI pantu, ja nav bijusi vienošanās par 
kompensējošiem pielāgojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu da) punktu:
da) ja trešā valsts pieņem nepamatotus 
vai diskriminējošus pasākumus, kas 
nepārprotami pārkāpj tās tirdzniecības 
saistības pret Savienību un kas varētu 
radīt nopietnu kaitējumu Savienības 
komerciālajām interesēm vai apdraudēt 
tās stratēģisko autonomiju, ar 
nosacījumu, ka Savienība attiecīgos 
pasākumus ir pienācīgi apstrīdējusi 
attiecīgā strīdu izšķiršanas iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) iekļauj šādu da) punktu:
da) ja trešā valsts pieņem tirdzniecības 
pasākumus, kas ir nepārprotams 
starptautisko tiesību pārkāpums un rada 
kaitējumu Savienības komerciālajām 
interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) iekļauj šādu db) punktu:
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db) ja trešā valsts pieņem politikas 
pasākumus, kas ir nepārprotams tās 
saistību pārkāpums saskaņā ar 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
nodaļu tirdzniecības nolīgumos, kuru 
līgumslēdzēja puse tā ir;

Or. en

Pamatojums

Mums būtu jāgarantē līdzsvara atjaunošanas pasākumi, ja tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu saistības netiek ievērotas.

Grozījums Nr. 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm un cik vien 
iespējams sniedz atbalstu skartajām 
Savienības nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
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situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

situācijās, kas minētas 3. panta aa), bb), e) 
vai f) punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa), bb) vai 
e) punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa), bb) vai 
e) punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) iekļauj šādu pantu:
4.a pants
Eiropas Parlamenta vai dalībvalstu 
pieprasījums
1. Eiropas Parlaments vai 
dalībvalstis var prasīt Komisijai pieņemt 
vai veikt attiecīgus pasākumus nolūkā 
pieņemt 4. pantā minētos īstenošanas 
aktus.

2. Ja Eiropas Parlaments vai 
dalībvalsts nolemj izmantot 1. punktā 
minēto iespēju, tas/tā iesniedz Komisijai 
pierādījumus par 3. pantā minētajiem 
gadījumiem, kas anulē vai vājina 
Savienības komerciālās intereses.
3. Pēc pieprasījuma saņemšanas 
Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un dalībvalstis par to, kādus 
turpmākus pasākumus tā paredz veikt 
saistībā ar pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) regulas 5. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
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ba) saistību vai citu pienākumu 
apturēšana intelektuālā īpašuma tiesību 
un pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2b) regulas 7. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) gadījumos, kad PTO dalībvalsts groza 
koncesijas saskaņā ar GATT 1994 XXVIII 
pantu, ja attiecīgā trešā valsts piešķir 
Savienībai piemērotu un samērīgu 
kompensāciju pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

c) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
groza koncesijas vai saistības saskaņā ar 
GATT 1994 XXVIII pantu vai GATS 
XXI pantu, ja attiecīgā trešā valsts piešķir 
Savienībai piemērotu un samērīgu 
kompensāciju pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2015. gada 1. martam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 
jomu, jo īpaši ņemot vērā darbības jomas 
grozījumus, kas stājas spēkā no [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums], 
tirdzniecības politikas pasākumus, kurus 
varētu pieņemt, kā arī to īstenošanu, un par 
konstatēto ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Laikā no ... [18 mēneši no šīs grozošās 
regulas spēkā stāšanās datuma] līdz ... 
[divi gadi no šīs grozošās regulas spēkā 
stāšanās dienas] Komisija pārskata šīs 
regulas darbības jomu, jo īpaši ņemot vērā 
darbības jomas grozījumus, kas stājas 
spēkā no [šīs grozošās regulas spēkā 
stāšanās datums], tostarp iespēju 
paplašināt darbības jomu attiecībā uz ES 
tirdzniecības partneru pakalpojumu un 
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intelektuālā īpašuma saistību izpildi, 
tirdzniecības politikas pasākumus, kurus 
varētu pieņemt, kā arī to īstenošanu, un par 
konstatēto ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot, ka šajā pārskatīšanā regulas darbības joma netiks paplašināta, nākamās 
pārskatīšanas datums ir jāparedz termiņā, kas ļauj ES ātri reaģēt uz starptautiskās 
tirdzniecības politikas attīstību, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības partneru pakalpojumiem un 
intelektuālā īpašuma saistībām.

Grozījums Nr. 60
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2015. gada 1. martam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 
jomu, jo īpaši ņemot vērā darbības jomas 
grozījumus, kas stājas spēkā no [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums], 
tirdzniecības politikas pasākumus, kurus 
varētu pieņemt, kā arī to īstenošanu, un par 
konstatēto ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Līdz ... [trīs gadi pēc šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija pārskata 
šīs regulas darbības jomu, jo īpaši ņemot 
vērā darbības jomas grozījumus, kas stājas 
spēkā no [šīs grozošās regulas spēkā 
stāšanās datums], tirdzniecības politikas 
pasākumus, kurus varētu pieņemt, kā arī to 
īstenošanu, un par konstatēto ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2015. gada 1. martam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 

Līdz 2023. gada 1. martam Komisija 
pārskata šīs regulas darbības jomu, jo īpaši 
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jomu, jo īpaši ņemot vērā darbības jomas 
grozījumus, kas stājas spēkā no [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums], 
tirdzniecības politikas pasākumus, kurus 
varētu pieņemt, kā arī to īstenošanu, un par 
konstatēto ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

ņemot vērā darbības jomas grozījumus, kas 
stājas spēkā no [šīs grozošās regulas spēkā 
stāšanās datums], tirdzniecības politikas 
pasākumus, kurus varētu pieņemt, kā arī to 
īstenošanu, un par konstatēto ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma tiks vēlreiz pārskatīta šī Parlamenta sasaukuma laikā.

Grozījums Nr. 62
Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula Nr. 654/2014
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) panta 2. punkta pirmās daļas 
pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Rīkojoties saskaņā ar 1. punktu, 
Komisija veic pārskatīšanu, kuras mērķis 
ir šajā regulā paredzēt papildu 
tirdzniecības politikas pasākumus, ar ko 
aptur koncesijas vai citas saistības 
pakalpojumu tirdzniecības jomā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula Nr. 654/2014 
12. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

3a) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:
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12. pants 12. pants

Stāšanās spēkā Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
Regulas 1. panta 3. punkta 
bc) apakšpunktu piemēro no ...[OV: 
lūgums ievietot datumu 18 mēnešus pēc 
šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
datuma].

Or. en


