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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 

mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 

pobude: 

– ob upoštevanju smernic Sveta za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)1, 

A. ker Unijo zavezujeta Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: 

Listina), vključno s členom 8 o pravici do varstva osebnih podatkov, in člen 16 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije (PDEU) o isti temeljni pravici, pri tem pa gre za osrednji 

steber primarne zakonodaje EU, ki jo morajo vsi mednarodni sporazumi v celoti 

upoštevati; 

B. ker je Unija s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) med drugim zavezana 

ohranjanju vrednot demokracije in pravne države; 

C. ker je Unija s členoma 20 in 21 Listine zavezana ohranjanju načel enakosti pred 

zakonom in svobode pred diskriminacijo; 

D. ker člena 1 in 10(3) PEU navajata, da se morajo odločitve sprejemati čim bolj javno in v 

kar najtesnejši povezavi z državljani; ker sta med pogajanji in tudi med fazo izvajanja 

izjemno pomembna preglednost in odprt dialog med partnerji, vključno z državljani; ker 

Parlament odobrava poziv varuhinje človekovih pravic k preglednemu pristopu; 

E. ker se pogajanja o mednarodnih trgovinskih sporazumih, ki potekajo, med drugim o 

sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA), dotikajo tudi mednarodnih podatkovnih 

tokov, ne vključujejo pa zasebnosti in varstva podatkov, o čemer bodo pogovori 

potekali vzporedno; 

F. ker bi osnutek besedila, ki so ga predstavile ZDA, o e-trgovanju za sporazum TiSA, 

spodkopal pravila in varovala EU za prenos osebnih podatkov v tretje države; ker si 

Parlament pridržuje pravico izraziti mnenje po preučitvi morebitnih prihodnjih 

predlogov in osnutkov besedil sporazuma TiSA; 

1. na Komisijo naslavlja naslednja priporočila: 

(a) da zagotovi, da bo sporazum z vključitvijo pravno zavezujoče in odložilne 

klavzule o človekovih pravicah kot standardnega dela vseh trgovinskih 

sporazumov EU s tretjimi državami zagotavljal popolno spoštovanje standardov 

EU na področju temeljnih pravic; 

(b) da kot eno glavnih prednostnih nalog vključi celovito in nedvoumno horizontalno 

samostojno določbo na podlagi člena XIV Splošnega sporazuma o trgovini s 

storitvami (GATS), ki bi v celoti izvzemala obstoječi in prihodnji pravni okvir EU 

za varstvo osebnih podatkov iz sporazuma brez vsakršnega pogojevanja, da mora 

biti skladna z vsemi drugimi deli sporazuma TiSA, in da zagotovi, da sporazum 

ne bo preprečeval uveljavljanja izjem v zvezi z opravljanjem storitev, upravičenih 

                                                 
1 Dokument Sveta 6891/13 ADD 1. 
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v okviru ustreznih pravil Svetovne trgovinske organizacije (člena XIV in člena 

XIVa sporazuma GATS); 

(c) da zagotovi, da bo mogoče osebne podatke prenesti iz Unije le, če se bodo 

spoštovale določbe o prenosih v tretje države iz zakonodaje EU o varstvu 

podatkov; da se pogaja o določbah, ki se nanašajo na tok osebnih podatkov, zgolj 

če se zagotovi in spoštuje popolna uporaba pravil EU o varstvu podatkov; 

(d) da nasprotuje določbam v zvezi z varstvom osebnih podatkov v osnutku poglavja 

sporazuma TiSA, ki so ga pripravile ZDA, o e-trgovanju; 

(e) da upošteva, da lahko pravila EU o prenosu osebnih podatkov prepovejo obdelavo 

tovrstnih podatkov v tretjih državah, če te ne izpolnjujejo standarda ustreznosti 

EU; da vztraja, da morajo biti vse zahteve za lokalizacijo opreme in ustanov za 

obdelavo podatkov v skladu s pravili EU o prenosu podatkov; da sodeluje s 

tretjimi državami v primernem okolju z namenom sprejetja ustreznih visokih 

standardov varstva podatkov po vsem svetu; 

(f) da pokaže, da popolnoma upošteva dejstvo, da je treba v celotnem procesu 

pogajanj ohraniti preglednost in odgovornost, in da izpolni svojo obveznost iz 

člena 218(10) PDEU, za katero je Sodišče EU v svoji nedavni sodbi potrdilo, da 

ima zakonsko naravo1, da Parlament redno in nemudoma obvešča v vseh fazah 

pogajanj; da zagotovi javni dostop do ustreznih pogajalskih dokumentov vseh 

strani, razen do tistih, ki bodo označeni kot zaupni z jasno utemeljitvijo za vsak 

primer posebej ter z javno utemeljitvijo, v kakšnem obsegu bi lahko dostop do 

nerazkritih delov zadevnega dokumenta specifično in dejansko ogrozil interese, ki 

jih ščitijo izjeme, v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega 

parlamenta, Sveta in Komisije2; da zagotovi, da sporazum nikakor ne bo oslabil 

zakonodaje EU ali njenih držav članic o javnem dostopu do uradnih dokumentov. 

                                                 
1 Zadeva C-658/11, Parlament proti Svetu, sodba z dne 24. junija 2014. 
2 UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 
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