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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de opname van de regelgevings- en 
technische situatie in de Verenigde Staten in de wetgevingsvoorstellen van de Europese 
Commissie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen 
over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP),

– gezien het advies van de Commissie verzoekschriften inzake aanbevelingen aan de 
Europese Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap (TTIP),

A. overwegende dat het regelmatig opmerkt dat de Europese Commissie geneigd is 
wetgevingsvoorstellen te doen waarin zij vooruitloopt op een convergentie van 
regelgeving met de Verenigde Staten;

B. overwegende dat de Amerikaanse normen, met name op het gebied van 
volksgezondheid en dierenwelzijn, worden beschouwd als minder verstrekkend dan die 
van de Unie en de lidstaten, zoals blijkt uit vele verzoekschriften en protesten van 
burgers;

C. overwegende dat de Europese commissaris belast met buitenlandse handel heeft 
verzekerd dat de ondertekening van het trans-Atlantisch verdrag niet zal leiden tot een 
afzwakking van de normen van de Unie en de lidstaten;

1. spoort de Commissie aan om rekening te houden met de Amerikaanse regelgeving en 
praktijken bij elk van haar toekomstige voorstellen vanaf 1 juni 2015, zodat zij volledig 
op de hoogte is van de verschillen in regelgeving tussen de EU-lidstaten en de 
Verenigde Staten en de verschillende praktijken in beide gebieden;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen 
toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.


