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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o začleňovaní stavu štandardizácie a techniky 
v Spojených štátoch amerických do legislatívnych návrhov Európskej komisie

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko výboru ENVI k odporúčaniam pre Európsku komisiu 
týkajúcim sa rokovaní o transatlantickom partnerstve (TTIP),

– so zreteľom na stanovisko výboru PETI k odporúčaniam pre Európsku komisiu 
týkajúcim sa rokovaní o TTIP,

A. keďže opakovane konštatuje sklon Európskej komisie predkladať legislatívne návrhy, 
v ktorých predpokladá zbližovanie so Spojenými štátmi americkými v oblasti regulácie;

B. keďže normy USA, najmä zdravotné normy a normy týkajúce sa dobrých životných 
podmienok zvierat, sa považujú za nižšie ako normy Únie a členských štátov, ako to 
naznačujú početné petície a demonštrácie občanov;

C. keďže európska komisárka pre zahraničný obchod ubezpečuje, že podpísaním 
transatlantickej zmluvy sa neznížia normy Únie a členských štátov;

1. vyzýva Komisiu, aby s účinnosťou od 1. júna 2015 v súvislosti s každým budúcim 
návrhom prezentovala situáciu v oblasti amerických noriem a praktík, čo jej umožní 
plne si uvedomovať rozdiely medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými, pokiaľ ide 
o normy a ich používanie;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných 
poslancov Komisii, Rade a členským štátom.


