
 

AM\1117315SK.docx  PE598.472v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

13.2.2017 B8-0146/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Matteo Salvini 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Uzavretie komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže CETA je najmodernejšou, 

najpokrokovejšou a najobsiahlejšou 

obchodnou dohodou, o akej EÚ doteraz 

rokovala; 

E. keďže rokovania o dohode CETA boli 

od začiatku veľmi netransparentné, čo 

verejnosti a jej demokraticky zvoleným 

zástupcom spôsobovalo problémy pri 

aktívnom sledovaní prebiehajúcich 

rozhovorov; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Uzavretie komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ja. keďže v rámci dohody CETA nie je 

možné zaručiť dodržiavanie zásady 

predbežnej opatrnosti; 

Or. en 



 

AM\1117315SK.docx  PE598.472v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.2.2017 B8-0146/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Uzavretie komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta komplexnú hospodársku a obchodnú 

dohodu s Kanadou ako najmodernejšiu, 

najobsiahlejšiu a najambicióznejšiu 

obchodnú dohodu, o akej doteraz EÚ 

rokovala a ktorá má potenciál vytvoriť 

značné výhody pre občanov aj podniky, 

a to najmä pre malé a stredné podniky; 

1. odmieta komplexnú hospodársku 

a obchodnú dohodu s Kanadou; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Uzavretie komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 

transparentnosť prebiehajúcich aj 

budúcich obchodných rokovaní s cieľom 

nadviazať dialóg s občanmi 

a zainteresovanými stranami; 

11. dôrazne pripomína, že pred 

akýmikoľvek ďalšími obchodnými 

rokovaniami je potrebné uskutočniť 

verejnú diskusiu a jasne stanoviť 

nespochybniteľné normy, ku ktorým patrí 

aj zásada predbežnej opatrnosti;  

Or. en 

 

 


