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Grozījums Nr. 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā; norāda, ka Savienībai būtu 
jānoslēdz divpusējais investīciju nolīgums 
ar Ķīnas Republiku (Taivānu) un 
jācenšas izstrādāt pasākumus, lai 
palīdzētu Honkongas iedzīvotājiem 
apmesties Savienībā, tādējādi nodrošinot 
viņu sociālās, pilsoniskās un politiskās 
tiesības; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārskata eksporta kontroles, ja tās 
attiecas uz Siņdzjanas provinci, lai 
nodrošinātu, ka Savienība dara visu 
iespējamo tādu preču eksporta novēršanā, 
kas var veicināt cilvēktiesību pārkāpumus 
šajā provincē; uzsver, ka šajā 
pārskatīšanā būtu jānosaka, kuri papildu 
konkrētie produkti turpmāk tiks pakļauti 
eksporta kontrolei;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi digitālās 
pārkārtošanās veicināšanā nolūkā 
atvieglot atveseļošanu no Covid-19 
pandēmijas, palielināt noturību problēmu 
pārvarēšanā nākotnē un novērst 
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atpalicību no ASV un Ķīnas, lai ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Roman Haider

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā, bet arī spētu patiesi 
ietekmēt svarīgas jomas, piemēram, datu 
drošību un datu aizsardzību, kas ir būtisks 
jautājums darbā pie mākslīgā intelekta;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas, vienlaikus 
popularizējot savu ētiski atbilstīgas datu 
ekonomikas modeli, jo īpaši pamattiesību 
ievērošanu, patērētāju aizsardzību un 
cīņu pret pašlaik dominējošo digitālo 
dalībnieku ietekmi tirgū;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā, kā arī digitālo standartu 
noteikšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu 
atpalicību no ASV un Ķīnas un ieņemtu 
vadošo pozīciju konkurētspējīgas, uz 
datiem balstītas pasaules ekonomikas 
nodrošināšanā;

1. norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
jāveic uz ilgtermiņu orientēti pasākumi, lai 
novērstu atpalicību no ASV un Ķīnas un 
ieņemtu vadošo pozīciju konkurētspējīgas 
un ilgtspējīgas uz datiem balstītas pasaules 
ekonomikas nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jāattīsta 
infrastruktūra un tehniski risinājumi, kas 
ļautu īstenot digitālo pārkārtošanos 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un ES 
mērķiem klimata un vides jomā un jo 
īpaši ar 2030. gada mērķrādītājiem un 
nulles SEG neto emisijām līdz 
2050. gadam; tādējādi prasa ieviest ES 
digitālās ilgtspējas indeksu, kura pamatā 
būtu produktu aprites ciklu analīze; 
norāda, ka šāds indekss palīdzētu 
izstrādāt ES instrumentu kopumu, ar ko 
varētu novērtēt un turpmāk izvērst 
tirdzniecības un ilgtspējas nodaļas un no 
tām izrietošās saistības un izpildes 
nodrošināšanas mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver ― lai pilnībā atraisītu Zaļā 
kursa potenciālu, izšķiroša nozīme būs 
iespējai kopīgot būtiskus un precīzi 
definētus datu kopumus un piekļūt tiem; 
aicina Komisiju novērtēt, kuras datu 
kopas ir būtiskas ekoloģiskajai pārejai 
saistībā ar ilgtspējīgiem produktiem un 
pakalpojumiem, cita starpā ar produktu 
ražošanu, transportēšanu, oglekli, 
enerģiju un ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību, kā arī šādu produktu 
aprites cikla beigu apstrādi; uzsver, ka 
turpmākajos vai atjauninātajos 
tirdzniecības nolīgumos būtu jāparedz 
īpaši mehānismi, kas saistīti ar šādu datu 
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kopu nosūtīšanu un aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
ka digitālā pārkārtošanās stiprina atvērtās 
tehnoloģijas, pārnesamību un 
sadarbspēju; norāda, ka atjauninātajā un 
jaunajā tirdzniecības nolīgumā būtu 
jāiekļauj šādi mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un ilgtspējīgai tirgu 
atvēršanai, lai sniegtu konkrētus 
ieguvumus uzņēmumiem, patērētājiem un 
darba ņēmējiem; prasa noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-komerciju 
un pilnībā īstenot PTO Informācijas 
tehnoloģiju nolīgumu, tā paplašināšanu 
un PTO telekomunikāciju pakalpojumu 
atsauces dokumentu, kā arī panākt to 
plašāku pieņemšanu; pauž nožēlu par to, 
ka, nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā ir 
pakļauti ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
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piemēram, nepamatotai datu lokalizācijai 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; norāda, ka šie šķēršļi ir īpaši 
sarežģīti MVU; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, 
patērētāju aizsardzība ir nepietiekama; 
atbalsta to, ka PTO moratorijs attiecībā uz 
elektroniskiem sūtījumiem tiek noteikts par 
pastāvīgu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem 
tiek noteikts par pastāvīgu;

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un prasa daudzpusējās PTO 
sarunās par e-komerciju panākt jēgpilnu 
progresu virzībā uz līdzsvarotu rezultātu; 
uzsver, ka, nepastāvot pienācīgi 
izstrādātiem globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā var 
saskarties ar tādiem ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem kā nepamatota 
ģeobloķēšana, datu lokalizācija un 
obligātas tehnoloģiju nodošanas prasības; 
uzsver, ka elektroniskie dati ir svarīga 
ekonomikas “izejviela” vai garantē 
digitālo pārkārtošanos un ka tādēļ ir 
būtiski nodrošināt skaidrību attiecībā uz 
elektronisko sūtījumu definīciju un 
nodrošināt tehnoloģiskās neitralitātes 
principa ievērošanu, saskaņā ar kuru 
importa un eksporta noteikumiem būtu 
jāpaliek nemainīgiem neatkarīgi no 
tehnoloģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

2. norāda uz dažādu tirdzniecības 
partneru pieeju nesaderības risku 
digitālās tirdzniecības regulējuma jomā; 
stingri atbalsta daudzpusējus risinājumus 
digitālās tirdzniecības noteikumiem un 
prasa steidzami noslēgt plurilaterālās PTO 
sarunas par e-komerciju; pauž nožēlu par 
to, ka, nepastāvot globāliem noteikumiem, 
ES uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā ir 
pakļauti ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotai datu lokalizācijai 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu; prasa ES turpināt 
darbu ar partneriem, piemēram, ESAO un 
PTO, lai noteiktu globālus MI standartus 
nolūkā samazināt tirdzniecības šķēršļus 
un veicināt uzticamu MI atbilstīgi ES 
vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un prasa noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; izšķiroša nozīme ir arī brīvas 
un uzticamas datu plūsmas īstenošanai; to 
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uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

darot, divpusējā/reģionālā regulatīvā 
sadarbība, piemēram, savstarpējas 
atzīšanas veicināšana, varētu papildināt 
turpmāko PTO sistēmu, ņemot vērā 
personas datu aizsardzības līmeni saskaņā 
ar katras valsts tiesību aktiem; pauž 
nožēlu par to, ka, nepastāvot globāliem 
noteikumiem, ES uzņēmumi digitālajā 
tirdzniecībā ir pakļauti ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, piemēram, 
nepamatotai datu lokalizācijai un 
obligātām tehnoloģiju nodošanas prasībām; 
atbalsta to, ka PTO moratorijs attiecībā uz 
elektroniskiem sūtījumiem tiek noteikts par 
pastāvīgu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Svenja Hahn

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un prasa noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā ir 
pakļauti ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotai datu lokalizācijai 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu; aicina Komisiju 
rūpīgi izvērtēt e-komercijas sarunās PTO 
līmenī pašlaik apspriestās pirmkoda 
klauzulas ietekmi uz turpmākajiem ES MI 
tiesību aktiem un šajā izvērtēšanā iesaistīt 
Eiropas Parlamentu;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

2. stingri atbalsta to, ka Eiropas 
Savienība nevarēs pieņemt jebkādu 
daudzpusēju risinājumu digitālās 
tirdzniecības noteikumiem bez tādām 
pamatīgām garantijām kā tās, ko Eiropas 
Parlaments pauda, pabeidzot darbu pie 
mākslīgā intelekta ētikas satvara 
ieviešanas, noteikumiem par civiltiesisko 
atbildību, intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanas un patērētājus aizsargājoša 
digitālo pakalpojumu regulējuma; pauž 
nožēlu par to, ka ES uzņēmumi digitālajā 
tirdzniecībā ir pakļauti ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, piemēram, 
tehnoloģiju obligātai nodošanai; atbalsta 
to, ka PTO moratorijs attiecībā uz 
elektroniskiem sūtījumiem tiek noteikts par 
pastāvīgu;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un aicina noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā saskaras 
ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 

2. stingri atbalsta daudzpusējus 
risinājumus digitālās tirdzniecības 
noteikumiem un prasa noslēgt 
plurilaterālās PTO sarunas par e-
komerciju; pauž nožēlu par to, ka, 
nepastāvot globāliem noteikumiem, ES 
uzņēmumi digitālajā tirdzniecībā ir 
pakļauti ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, 
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piemēram, nepamatotu datu lokalizāciju 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu;

piemēram, nepamatotai datu lokalizācijai 
un obligātām tehnoloģiju nodošanas 
prasībām; atbalsta to, ka PTO moratorijs 
attiecībā uz elektroniskiem sūtījumiem tiek 
noteikts par pastāvīgu; uzskata, ka 
digitalizācija sniedz lielu labumu piegādes 
ķēdēm un tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Bernd Lange

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ir svarīgi izstrādāt 
noteikumus, kas aizliedz intelektuālā 
īpašuma tiesību piespiedu nodošanu 
pirmkodu veidā; šajā sakarā uzsver, ka 
MI gadījumā ir skaidri jādefinē pirmkods 
un tas skaidri jānošķir no algoritmiem; 
norāda, cik svarīgi ir nodrošināt 
algoritmu revīziju un sistēmiskā riska 
novērtēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Samira Rafaela, Jérémy 
Decerle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 

3. uzsver datu plūsmu centrālo 
nozīmi digitālajā tirdzniecībā un to, ka 
dati ir kļuvuši ne tikai par ražošanas 
līdzekli, bet arī par tirgojamu vērtību; 
norāda, ka piekļuve datiem un to apstrāde 
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palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

bieži vien ir neaizstājama konkurētspējīgu 
digitālo pakalpojumu sniegšanā, jo īpaši 
MI jomā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina nepersondatu brīvu 
pārrobežu plūsmu, vienlaikus ievērojot ES 
datu aizsardzības noteikumus; uzsver, ka 
saskaņā ar VDAR personas datus var 
nosūtīt trešām valstīm, izmantojot 
lēmumus par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, līguma standartklauzulas 
un saistošus uzņēmuma noteikumus; 
prasa turpmākajos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut datu aizsardzības 
apsvērumus, lai atvieglotu lēmuma par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību 
pieņemšanas procesu ar tirdzniecības 
partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus nodrošinot ES datu 
aizsardzības un privātuma noteikumu 
ievērošanu; atbalsta principu, ka būtu 
jāatļauj datu plūsma pāri robežām ar 
nosacījumu, ka puses var ieviest 
atbilstošus likumīgas pārsūtīšanas 
instrumentus personas datu aizsardzībai 
un drošībai; prasa PTO e-komercijas 
nolīgumā un ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumos stingri aizliegt nepamatotu 
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datu lokalizācijas praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

3. norāda, ka privātuma ievērošana 
un datu aizsardzība ir 
neaizstājama konkurētspējīgu digitālo 
pakalpojumu sniegšanā un patērētāju 
uzticēšanās atgūšanā; aicina Komisiju 
pieņemt digitālās tirdzniecības noteikumus, 
kas palielina ES uzņēmumu konkurētspēju, 
vienlaikus ievērojot ES datu aizsardzības 
noteikumus; atgādina, ka Eiropas 
Savienības Tiesa ir lēmusi, ka datu 
aizsardzības līmenim, ko piedāvā 
uzņēmumi, kuri darbojas no trešām 
valstīm, jābūt līdzvērtīgam līmenim, ko 
nodrošina uzņēmumi, kuri darbojas 
Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Danuta Maria Hübner, Iuliu Winkler, Gabriel 
Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
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veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

veicina datu plūsmu brīvu globālu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus; tostarp 
tirdzniecības nolīgumos iekļaujot 
vērienīgus un elastīgus noteikumus par 
pārrobežu datu plūsmām, kas nepieļauj 
pārmērīgu valsts iejaukšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Maximilian Krah

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā, turklāt ir nepieciešams Eiropas 
Savienībā ātri izvērst ļoti ātrdarbīgu 5G 
infrastruktūru; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Roman Haider

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
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palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus un nodrošinot arī 
to, ka datu plūsmas un datu uzglabāšana 
ārpus ES ir pārredzama;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
atbalsta ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus garantējot ES datu 
aizsardzības, patērētāju aizsardzības 
standartu un privātuma noteikumu 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama, lai 
sniegtu konkurētspējīgus digitālos 
pakalpojumus; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 

3. norāda, ka piekļuve datiem un to 
apstrāde bieži vien ir neaizstājama 
konkurētspējīgu digitālo pakalpojumu 
sniegšanā; aicina Komisiju pieņemt 
digitālās tirdzniecības noteikumus, kas 
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palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, vienlaikus ievērojot ES datu 
aizsardzības noteikumus;

palielina ES uzņēmumu konkurētspēju un 
veicina datu plūsmu brīvu pārrobežu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot ES 
privātuma un datu aizsardzības tiesību 
aktus, tostarp VDAR;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa nodrošināt MI tehnisko 
stabilitāti tirdzniecības sistēmās, lai to 
nevarētu izmantot Eiropas tirdzniecības 
interesēm kaitējošiem nolūkiem; uzsver, 
ka MI tirdzniecības pakalpojumu 
attīstības pamatprincipi ir lietotāja 
piekrišana un anonimitāte, kas neparedz 
kontaktu izsekošanas lietojumprogrammu 
obligātu izmantošanu; tāpēc mudina MI 
pakalpojumus balstīt uz lietotāju 
vajadzībām; mudina Komisiju izveidot 
līdzekļus šo pakalpojumu sertificēšanai, 
lai novērstu kaitniecisku kontaktu 
izsekošanas lietojumprogrammu 
izplatīšanos; uzsver, ka būtu jāgarantē 
reģionālā un vietējā kompetence attiecībā 
uz MI pakalpojumiem, ja tāda pastāv, un 
ka paziņošanas un rīcības mehānismiem 
būtu jābalstās uz subsidiaritātes principa, 
un tādēļ jāatzīst šāda veida kompetence, 
lai nodrošinātu, ka reģionālās pārvaldes 
iestādes nezaudē šo savu kompetenci;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
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3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka blokķēdes vissvarīgākā 
ietekme ir tirdzniecības atvieglošana, 
nodrošinot drošu struktūru informācijas 
apmaiņai un procesa strukturēšanai; 
uzskata, ka šīs tehnoloģijas pievienotā 
vērtība ir tādas uzticēšanās sistēmas 
izveide, kurā nav vienotas platformas ar 
vienu administratoru, kurā visi iesaistītie 
dalībnieki ir vienādā līmenī un kurā 
blokķēdes galvenais pamats ir 
decentralizēta kontrole; atgādina, ka 
blokķēdes tehnoloģijas var būt izdevīgas 
muitas procedūrām, nodrošinot plašu 
informācijas apmaiņu, lielāku 
pārredzamību un lielāku uzticēšanos starp 
partneriem; uzskata, ka blokķēdes 
tehnoloģijas var būt izdevīgas arī 
tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai 
(TIA); pauž nožēlu par to, ka Savienībai 
joprojām trūkst saskaņota tiesiskā 
regulējuma attiecībā uz blokķēdes 
tehnoloģiju izmantošanu tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 
ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi;

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 
ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi; 
mudina dalībvalstis un Komisiju veicināt 
sadarbspēju starp ierīcēm, 
lietojumprogrammām, datu 
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repozitorijiem, pakalpojumiem un tīkliem, 
kas vajadzīgi, lai pilnībā izmantotu 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT), ko lietotāji lieto arī 
tirdzniecības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 
ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi;

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 
ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi; 
uzskata, ka ES arī turpmāk vajadzētu būt 
paraugam attiecībā uz atvērtu un uz 
noteikumiem balstītu datu ekonomiku un 
veicināt datu kopīgošanu starp ES un 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 

4. atgādina Komisijai, ka tās 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu un 
mākslīgo intelektu, kuri atbilst vairākiem 
patstāvīgajiem ziņojumiem, par kuriem 
Eiropas Parlaments 2020. gadā nobalsoja 
ar ļoti lielu balsu vairākumu, nevarēs 
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ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi; ievērot un nebūs pilnībā jāievēro PTO 
nolīgumi un ka mūsu divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi būs jāgroza, lai 
pilnībā ievērotu jaunos noteikumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina Komisijai, ka visos 
priekšlikumos par digitālo vienoto tirgu 
būtu pilnībā jāievēro ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi; mudina Komisiju 
pilnībā novērtēt tās priekšlikumu 
ģeopolitisko un stratēģisko ietekmi;

4. norāda, ka ES starptautiskās 
saistības, tostarp PTO un divpusējie 
tirdzniecības nolīgumi, būtu jāinterpretē 
saskaņā ar pamattiesībām un ES 
sabiedriskās politikas mērķiem, 
piemēram, tiesībām uz privātumu, datiem 
un patērētāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 

5. norāda uz noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka tādu digitālo noteikumu 
lielākai ietekmei pasaulē, kuri neatbilst 
demokrātijas principiem, cilvēktiesībām 
un ilgtspējīgai attīstībai, būtu jāmudina ES 
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un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

palīdzēt izstrādāt globālus noteikumus 
digitālajai ekonomikai; šajā sakarā 
atbalsta darbu pie ES un ASV 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
izveides, lai veicinātu transatlantisko 
sadarbību digitālos jautājumos, tostarp 
attiecībā uz eksporta ierobežojumiem un 
ĀTI pārbaudi; šajā sakarā atbalsta darbu 
pie transatlantiska MI nolīguma, kura 
mērķis ir panākt spēcīgāku un plašāku 
vienprātību par ētiskas MI un datu 
pārvaldības principiem un šo principu 
ietvaros veicināt inovāciju un datu 
kopīgošanu MI izstrādes nolūkā; palīdzēt 
atvieglot tirdzniecību un saderīgu 
noteikumu un standartu digitālajā 
tirdzniecībā izstrādi; atbalsta ESAO valstu 
starptautisko regulatīvo un cita veida 
sadarbību digitālās ekonomikas jomā, 
tostarp globālo partnerību mākslīgā 
intelekta jomā; mudina ES pastiprināt 
sadarbību ar ANO un starptautiskajām 
standartizācijas struktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju, integrē tā 
piegādes ķēdes, ietver divas no trim 
lielākajām pasaules ekonomikām, 
saskaņo izcelsmes noteikumus, izveido 
vienotu reģionālā satura noteikumu 
kopumu, efektīvi radot vienotu tirgu 
starpproduktiem, kas veicinās piegādes 
ķēžu izveidi un attīstību; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
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nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību un 
ka tā nodrošinās nelielu pieprasījuma 
pieaugumu tirdzniecībai, jo lielākā daļa 
preču tarifu samazinājumi jau ir paredzēti 
spēkā esošajos tirdzniecības nolīgumos, 
savukārt plānotā pakalpojumu 
tirdzniecības liberalizācija ir ierobežota; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā MI nolīguma, lai 
palīdzētu atvieglot tirdzniecību un 
saderīgu noteikumu un 
standartu digitālajā tirdzniecībā izstrādi; 
atzinīgi vērtē ASV administrācijas jauno 
atvērto nostāju attiecībās ar Eiropas 
kolēģiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 
izveidi un darbu pie transatlantiskā 
mākslīgā intelekta nolīguma, lai palīdzētu 
atvieglot tirdzniecību un izstrādāt 
saderīgus noteikumus un standartus 

5. ņem vērā noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; ņem 
vērā Komisijas un Augstā pārstāvja 
priekšlikumu izveidot ES un ASV 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi un 
darbu pie transatlantiskā MI nolīguma, lai 
palīdzētu atvieglot tirdzniecību un 
saderīgu noteikumu un 
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digitālajā tirdzniecībā; standartu digitālajā tirdzniecībā izstrādi; 
atkārtoti norāda, ka Eiropas 
Parlamentam ir jābūt neatņemamai daļai 
sarunās par Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomi un tam ir jāpiešķir uzraudzības 
funkcija, lai tas kā vienīgā tieši ievēlētā 
Eiropas iestāde kontrolētu procesu; 
mudina Komisiju nodrošināt augstu 
pārredzamības līmeni ne tikai sarunās par 
tirdzniecības noteikumiem, bet arī 
sadarbībā ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

5. ņem vērā noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību ar 
saistībām vides saglabāšanas un sociālo 
tiesību jomā; uzskata, ka RCEP 
noslēgšanai būtu jāmudina ES palīdzēt 
pieņemt globālus digitālās ekonomikas 
noteikumus; šajā sakarībā atbalsta ES un 
ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes izveidi un darbu pie 
transatlantiskā MI nolīguma, lai palīdzētu 
atvieglot tirdzniecību un saderīgu 
noteikumu un standartu digitālajā 
tirdzniecībā izstrādi, nodrošinot ES vienu 
no galvenajām lomām šādu standartu 
noteikšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Roman Haider

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā MI nolīguma, lai 
palīdzētu atvieglot tirdzniecību un 
saderīgu noteikumu un 
standartu digitālajā tirdzniecībā izstrādi; 
šādā transatlantiskā MI nolīgumā būtu 
jāiekļauj arī nodaļa par datu drošību un 
lietotāju un patērētāju datu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; uzskata, ka RCEP 
noslēgšanai būtu jāmudina ES palīdzēt 
pieņemt globālus digitālās ekonomikas 
noteikumus; šajā sakarībā atbalsta ES un 
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jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes izveidi un darbu pie 
transatlantiskā MI nolīguma, lai palīdzētu 
atvieglot tirdzniecību un saderīgu 
noteikumu un kopīgu standartu digitālajā 
tirdzniecībā izstrādi; aicina abas puses 
izmantot jaunās Dž. Baidena 
administrācijas impulsu, lai nekavējoties 
sāktu darbu pie šiem jautājumiem, un 
ESAO ietvaros panākt vienošanos par 
taisnīgu nodokļu uzlikšanu digitālajai 
ekonomikai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšanu, kas padziļina reģiona 
ekonomisko integrāciju; tomēr pauž 
nožēlu, par to, ka RCEP nav iekļauta 
iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu attīstību; 
uzskata, ka RCEP noslēgšanai būtu 
jāmudina ES palīdzēt pieņemt globālus 
digitālās ekonomikas noteikumus; šajā 
sakarībā atbalsta ES un ASV Tirdzniecības 
un tehnoloģiju padomes izveidi un darbu 
pie transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

5. Reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) nolīguma 
noslēgšana ir radījusi lielāko ekonomisko 
integrāciju pasaulē; tas uzsver, ka ir 
svarīgi, lai ES uzņemtos vadošo lomu 
globālu noteikumu izstrādē digitālajai 
ekonomikai; šajā sakarībā atbalsta ES un 
ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes izveidi un darbu pie 
transatlantiskā MI nolīguma, lai palīdzētu 
atvieglot tirdzniecību un saderīgu 
noteikumu un standartu digitālajā 
tirdzniecībā izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Emmanuel Maurel
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē noteikumos balstītā 
Āzijas reģionālās visaptverošās 
ekonomiskās partnerības (RCEP) 
nolīguma noslēgšanu, kas padziļina 
reģiona ekonomisko integrāciju; tomēr 
pauž nožēlu, par to, ka RCEP nav 
iekļauta iedarbīga nodaļa par ilgtspējīgu 
attīstību; uzskata, ka RCEP noslēgšanai 
būtu jāmudina ES palīdzēt pieņemt 
globālus digitālās ekonomikas 
noteikumus; šajā sakarībā atbalsta ES un 
ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju 
padomes izveidi un darbu pie 
transatlantiskā mākslīgā intelekta 
nolīguma, lai palīdzētu atvieglot 
tirdzniecību un izstrādāt saderīgus 
noteikumus un standartus digitālajā 
tirdzniecībā;

5. pieņem zināšanai Komisijas 
priekšlikumu izveidot ASV un ES 
Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi un 
sākt darbu pie transatlantiska nolīguma 
par mākslīgo intelektu; aicina Komisiju 
strādāt pie spēcīga Eiropas tiesiskā 
regulējuma, kas ievērotu mūsu vērtības 
un pamattiesības; uzsver, ka tirdzniecības 
noteikumiem nekādā gadījumā 
nevajadzētu liegt regulatoriem nodrošināt 
MI tiesību aktu pilnīgu izpildi; mudina 
Komisiju sarunās par tirdzniecības 
noteikumiem nodrošināt augstu 
pārredzamības līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy 
Decerle

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi, atvieglojot MVU piekļuvi 
globālajām vērtības ķēdēm un sekmējot 
sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanu.

6. uzsver digitālās tirdzniecības un 
blokķēdes izmantošanas nozīmi, 
piemēram, atvieglojot MVU piekļuvi 
globālajām vērtības ķēdēm un padarot 
pārrobežu tirdzniecības procesus un 
komercdarījumus efektīvākus un lētākus; 
jo īpaši uzsver ieguvumus, ko tie varētu 
sniegt sieviešu ekonomisko iespēju 
veicināšanā, kā arī blokķēdes 
izmantošanā, lai uzņēmumiem atvieglotu 
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pienācīgu pārbaudi; prasa digitālo 
tirdzniecību noteikt par ES jaunās 
tirdzniecības stratēģijas pīlāru; turklāt 
aicina visos turpmākajos BTN iekļaut 
digitālās tirdzniecības nodaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi, atvieglojot MVU piekļuvi 
globālajām vērtības ķēdēm un sekmējot 
sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanu.

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi MVU piekļuves globālajām 
vērtības ķēdēm atvieglošanā un uzsver, ka 
tam vajadzētu arī sekmēt sieviešu 
ekonomiskās iespējas; norāda, ka atvērtā 
pirmkoda izmantošana ir ceļš uz atvērtu 
un ilgtspējīgu digitālo pārveidi gan ar 
atvērtā pirmkoda programmatūru, gan 
atvērtās aparatūras palīdzību, virzoties uz 
Eiropas stratēģisko autonomiju digitālajā 
ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Enikő Győri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi, atvieglojot MVU piekļuvi 
globālajām vērtības ķēdēm un sekmējot 
sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanu.

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi MVU piekļuves globālajām 
vērtības ķēdēm atvieglošanā; tā kā 
digitalizācija ir nepieciešama 
konkurētspējai pasaules tirgos, aicina 
Komisiju rast veidu, kā 
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atbalstīt MVU digitālajā pārveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi, atvieglojot MVU piekļuvi 
globālajām vērtības ķēdēm un sekmējot 
sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanu.

6. uzsver digitālās tirdzniecības 
nozīmi MVU piekļuves globālajām 
vērtības ķēdēm atvieglošanā, tostarp 
vismazāk attīstītajās valstīs, un sieviešu 
ekonomisko iespēju un viņu turpmākas 
iekļaušanas veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka MI ir iestrādāts 
dažādās sistēmās un tāpēc tas 
paplašinās ļaunprātīgiem dalībniekiem 
pieejamās ielaušanās iespējas; tāpēc ir 
nepieciešams veicināt kiberdrošību, 
atbalstot nozares virzītus standartus, 
pamatnostādnes un paraugpraksi, lai 
palīdzētu uzņēmumiem pārvaldīt 
kiberdrošības riskus, ņemot vērā to, ka 
pieaug tādu liela mēroga kiberuzbrukumu 
skaits no trešām valstīm, kuru mērķis ir 
ļaunprātīgi piesavināties sensitīvu 
komercinformāciju, piemēram, 
komercnoslēpumus un intelektuālo 
īpašumu, un no kuriem bieži cieš ES 
uzņēmumi; norāda, ka, lai izdarītu 
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spiedienu uz valstīm, kas nesadarbojas, 
varētu apsvērt diplomātisku rīcību vai 
ekonomiskus pretpasākumus; uzskata, ka 
vienošanās ESAO ietvaros neiesaistīties 
komerciālā spiegošanā savā starpā 
atturētu no rīcības arī citas valstis.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver ES BTN nozīmi ES 
uzņēmumu, patērētāju un darba ņēmēju 
interešu un vērtību veicināšanā globālajā 
digitālajā ekonomikā un uzskata, ka tie 
papildina konkurētspējīgu digitālo vienoto 
tirgu; atzinīgi vērtē ES un Apvienotās 
Karalistes Tirdzniecības un sadarbības 
nolīguma digitālās tirdzniecības un 
telekomunikāciju nodaļas un uzskata tās 
par kritēriju sarunām ar citiem 
attīstītajiem ES tirdzniecības partneriem; 
aicina visos turpmākajos ES BTN iekļaut 
digitālās tirdzniecības un 
telekomunikāciju nodaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka priekšlikums regulai 
par taisnīguma un pārredzamības 
veicināšanu komerciālajiem lietotājiem 
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paredzētos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumos (COM(2018)0238 final) ir 
solis ceļā uz to MVU paredzētiem 
taisnīgiem konkurences apstākļiem, kuri 
konkurē ar lielām korporācijām digitālo 
pakalpojumu tirgos, arī ieviešot MI, un 
aicina to pabeigt pēc tam, kad 
priekšlikums būs atjaunināts un 
saskaņots ar jauno digitālo stratēģiju, ko 
Komisija izstrādājusi 2020. gada 
19. februāra paziņojumā “Eiropas 
digitālās nākotnes veidošana” 
(COM(2020)0067 final);

Or. en

Grozījums Nr. 47
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka būtu jāizvairās no 
tādas prakses, kas apdraud patērētāju un 
datu aizsardzību, kā arī darba tiesības, 
piemēram, no sejas atpazīšanas 
algoritmiem, tehnoloģiju iespējotas 
uzraudzības, uzraudzības un kontroles 
darbavietā, piemēram, prognozēšanas un 
marķēšanas rīkiem, attālinātas 
uzraudzības, laika izsekošanas un 
algoritmiskas pārvaldības, un ka 
jebkādiem turpmākiem vai atjauninātiem 
tirdzniecības nolīgumiem būtu jāaizliedz 
šādu prakšu pamatā esošo datu 
nosūtīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka ražošana un 
tirdzniecība ir atkarīga no tā, vai digitālā 
informācija tiek nosūtīta, uzglabāta un 
izmantota pāri robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka ir svarīgi koriģēt 
pašreizējo nelīdzsvarotību un 
izkropļojumus pasaules tirgū, kas kavē ES 
tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmi; aicina 
Komisiju turpināt sadarboties ar ASV, 
Japānu un citiem līdzīgi domājošiem 
partneriem, lai reformētu PTO 
noteikumus cita starpā par subsīdijām, 
tehnoloģiju piespiedu nodošanu un valsts 
uzņēmumiem; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt labāku spēkā esošo 
tirdzniecības un investīciju nolīgumu 
izpildi, virzīties uz savstarpīgumu dažās 
tirdzniecības un investīciju politikas 
jomās un izstrādāt jaunu ES tiesisko 
regulējumu, tostarp jaunu instrumentu 
par ārvalstu subsīdijām; uzskata, ka ir 
jāizstrādā atbalstoši nosacījumi ES 
tehnoloģiju uzņēmumiem ar atbilstošiem 
finansēšanas pasākumiem un eksporta 
kredītiem; atbalsta aizsardzības pasākumu 
izstrādi ES tiesību aktos un tirdzniecības 
nolīgumos pret visu digitālās vērtības 
ķēdes dalībnieku, tostarp 
telekomunikāciju jomā, konkurencei 
nedraudzīgu rīcību;
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b prasa Komisijai saistībā ar 
pašreizējām sarunām par elektronisko 
tirdzniecību Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO) precizēt ierosinātās 
pirmkoda klauzulas ietekmi uz ES digitālo 
politiku, jo īpaši attiecībā uz patērētāju 
tiesībām, un vienlaikus izņemt šādu 
tirdzniecības tiesību klauzulu, jo uz 
programmatūras pirmkodu jau attiecas 
autortiesību un komercnoslēpumu 
aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b norāda, ka mākslīgais intelekts, kā 
arī sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas 
(DLT) ir revolucionāras tehnoloģijas 
tirdzniecības jomā, kas dod iespēju 
apkopot lielus datu apjomus; uzsver, ka 
Savienības jaunajā digitālajā stratēģijā 
būtu jāiekļauj tirdzniecība kā svarīga 
nozare, kas, pateicoties mākslīgajam 
intelektam, varētu radikāli mainīties;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver ES datu stratēģijas nozīmi 
tās vienotā datu tirgus leģislatīvā 
veidošanā, tostarp ar Datu pārvaldības 
aktu un gaidāmo Datu aktu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver to, ka konkurētspējīga 
piekļuve datiem ir nozīmīga MI 
tehnoloģiju izstrādē, kas iegūs arvien 
lielāku nozīmi vairākos sabiedrības 
sektoros; tādēļ uzsver, ka pētniekiem un 
uzņēmumiem ir jāpiešķir lielāka brīvība 
piekļūt datiem un izmantot tos MI 
attīstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.c mudina Komisiju pārredzami 
novērtēt un nodrošināt tirdzniecības 
priekšlikumu saskaņotību ar iekšējo 
politiku, jo īpaši MI regulējuma un 
uzraudzības jomā, un nodrošināt, ka tiek 
saglabāta ES politikas telpa, lai 
pašreizējie un turpmākie regulatīvie 
centieni MI jomā netiktu ierobežoti ar 
tirdzniecības noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d vērš uzmanību uz juridisko 
neprognozējamību, ar ko saskaras MI 
tehnoloģiju izstrādātāji, jo datu 
aizsardzības un ētikas jautājumi, kas 
saistīti ar MI, netiek pienācīgi koordinēti 
ES līmenī; tādēļ aicina Komisiju sniegt 
norādījumus attiecībā uz iepriekš 
apstiprinātas datu lietošanas procedūrām, 
kā arī pseidoanonimizēšanu un 
anonimizēšanu, lai uzlabotu MI 
tehnoloģiju izstrādātājiem piešķirto 
juridisko paredzamību; uzskata, ka valstu 
iestādēm, īstenojot publiskās pilnvaras, 
būtu jāievēro šīs ES norādes, lai 
nodrošinātu konsekventu regulatīvo 
atbilstību un novērstu šķēršļus digitālā 
vienotā tirgus darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
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Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e atzīst mērķi padarīt ES par 
pasaules līderi MI izstrādē un 
piemērošanā un uzsver to, ka ES 
vajadzētu sevi pozicionēt kā pasaules 
līderi ētisko un juridisko normu un 
standartu izstrādē attiecībā uz MI 
izmantošanu, iespējams, nosakot 
standartus pārējai pasaulei;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f norāda, ka MVU vissmagāk skar 
nepārredzama birokrātija un pārmērīgs 
regulatīvais slogs, un attiecīgi uzsver, ka 
tiesību akti ir jāvienkāršo un jāprecizē, lai 
veicinātu digitālo tehnoloģiju, jo īpaši MI, 
izstrādi un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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6.g uzsver, ka vienotā tirgus lielums ir 
galvenais digitālās konkurētspējas un 
inovācijas uzlabošanas potenciāls Eiropā 
un ka tādēļ ir nekavējoties jālikvidē 
jebkāda sadrumstalotība un jebkādi 
nepamatoti pārrobežu šķēršļi datu 
plūsmām, kopīgi pētījumi un digitālo 
preču un pakalpojumu eksports starp ES 
valstīm, lai nodrošinātu, ka sabiedrība 
pilnībā izmanto ES tirgus sniegtās 
priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h mudina Komisiju izvērtēt iespējas 
ar stratēģiski svarīgām trešām valstīm 
atvieglot datu plūsmas un stiprināt 
saiknes datu jomā ar līdzīgi domājošām 
demokrātijām un tirgus ekonomikām; 
īpaši izšķiroša ir sadarbība ar Apvienoto 
Karalisti, kurai ir svarīga loma globālajā 
digitālajā ekonomikā; tādēļ mudina 
Komisiju iekļaut Apvienoto Karalisti 
centienos izveidot vienotu Eiropas vienoto 
datu tirgu; šajā sakarā ņem vērā 4+2 
mēnešu labvēlības periodu datu 
nosūtīšanai, kas paredzēts ES un 
Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un 
sadarbības nolīgumā, un mudina 
Komisiju steidzami nodrošināt 
nepārtrauktu datu plūsmu starp abiem 
partneriem, kā priekšnoteikumu ievērojot 
datu aizsardzības noteikumus;

Or. en
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