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Návrh usnesení Evropského parlamentu o začleňování současného stavu standardizace 
a techniky ve Spojených státech amerických do návrhů právních předpisů Evropské 
komise

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko výboru ENVI k doporučením Evropské komisi ohledně jednání 
o transatlantickém partnerství (TTIP),

– s ohledem na stanovisko výboru PETI k doporučením Evropské komisi ohledně jednání 
o transatlantickém partnerství (TTIP),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně konstatuje, že Evropská komise 
má tendenci předkládat legislativní návrhy, které předjímají sbližování právních 
předpisů se Spojenými státy americkými;

B. vzhledem k tomu, že americké standardy, zejména sanitární normy a normy týkající se 
dobrých životních podmínek zvířat, jsou vnímány jako horší než standardy Unie 
a členských států, jak ukazují početné petice a demonstrace občanů;

C. vzhledem k tomu, že evropská komisařka pro zahraniční obchod ujišťuje, že podpis 
transatlantické smlouvy nepovede ke snižování standardů Unie a členských států;

1. vybízí Komisi, aby od 1. června 2015 u každého ze svých dalších návrhů zohledňovala 
situaci v oblasti amerických standardů a praxe, což jí umožní být plně informována 
o tom, jak se odlišují standardy a jejich používání mezi zeměmi Unie a Spojenými státy 
americkými;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, 
Radě a členským státům.


