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Pozměňovací návrh 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že jednání o TTIP 
jsou transparentnější než jakákoli jiná 
jednání o mezinárodní dohodě v 
minulosti; vzhledem k tomu, že tajný 
charakter jednání vedených v minulosti byl 
příčinou nedostatečné demokratické 
kontroly nad průběhem jednání;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti znásobený 
nedostatečnou komunikací byl příčinou 



PE552.119v01-00 4/82 AM\1055724CS.doc

CS

průběhem jednání; nedostatečného výkladu ze strany široké 
veřejnosti a některých rozhodovacích 
orgánů, pokud jde o průběh jednání; dále 
vzhledem k tomu, že jednání na této 
úrovni nesmí svou transparentností
ohrozit nebo úmyslně poškodit náležitou 
obranu obecných zájmů Evropské unie 
jednateli tím, že partnerům nebo třetím 
stranám odhalí naši strategii; zdůrazňuje 
v tomto směru, že zveřejnění důvěrných 
dokumentů, které unikly na internet, 
nevedlo k trestnímu stíhání, přestože se 
jednalo o zjevný trestný čin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že byla vytvořena 
falešná představa o tajném charakteru 
jednání a že to vyvolalo obavy široké 
veřejnosti; vzhledem k tomu, že Komise se 
snažila tyto obavy vyřešit tím, že v 
průběhu jednání o dohodě zavedla 
nebývalou transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání; vzhledem k tomu, že 
úplný přístup k hlavním dokumentům z 
jednání poskytnutý poslancům na různých 
správních úrovních na obou stranách 
Atlantiku a novinářům, výzkumným 
pracovníkům a občanům a jejich 
organizacím v občanské společnosti by 
měl prokázat demokratické zásady; 
vzhledem k tomu, že konsolidované znění, 
které se s tím, jak jednání pokračují, týká 
stále více kapitol, je nadále přístupné 
paradoxně pouze v čítárnách;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že omezená míra 
transparentnosti jednání vedených 
v minulosti byla závažnou chybou a
příčinou nedostatečné demokratické 
kontroly nad průběhem jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti představuje
popření demokracie a závažné porušení 
povinností týkajících se transparentnosti, 
které jsou uloženy evropským orgánům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že kvůli vyjednávací 
taktice nemohou být zveřejněny všechny 
informace, což představuje problém 
zejména pro účast občanů a 
demokratickou kontrolu nad průběhem 
jednání; vzhledem k tomu, že to nemělo 
nepříznivý dopad v případě naší uzavřené 
dohody;

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že jednání o dohodě 
o TTIP by měla být pokud možno co 
nejtransparentnější; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament plně podporuje 
rozhodnutí Rady odtajnit pokyny pro 
vyjednávání a vítá, že Komise přišla 
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s iniciativou za zvýšení transparentnosti; 
vzhledem k tomu, že nová ofenziva v 
oblasti transparentnosti připravená 
Komisí v novém složení podporuje 
demokratickou kontrolu nad průběhem 
jednání a již úspěšně odstranila 
nedostatky v oblasti transparentnosti; 
vzhledem k tomu, že jednání budou vždy 
vyžadovat určitou míru utajení, aby bylo 
možné dosáhnout vysoce kvalitního 
výsledku;

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl velmi 
závažnou chybou, která nejenže se stala
příčinou nedostatečné demokratické 
kontroly nad průběhem jednání, ale navíc 
přispěla k pocitu odmítnutí jednání o 
TTIP, v mnoha případech na základě 
mylných nebo překroucených informací;

Or. es

Pozměňovací návrh 165
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 

G. vzhledem k tomu, že povaha
mezinárodních jednání si žádá určitou 
míru zdrženlivosti za účelem účinného 
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průběhem jednání; zajištění výsledků a že je třeba nastolit 
rovnováhu mezi zdrženlivostí a 
transparentností; měla by být možná vyšší 
míra transparentnosti za účelem posílení
demokratické kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
vyvinula značné úsilí, aby zlepšila přístup 
k informacím, tím, že zahájila iniciativu 
týkající se transparentnosti, která zvýšila 
demokratickou kontrolu nad průběhem 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Pablo Zalba Bidegain

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání se může stát příčinou nedostatečné 
demokratické kontroly nad průběhem 
jednání;

Or. es
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Pozměňovací návrh 168
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter 
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;
vzhledem k tomu, že jednání o TTIP 
ukázala, že je třeba zásadně přezkoumat 
postupy jednání stanovené v článcích 207 
a 218 Smlouvy o fungování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že právní rámec, 
kterým se řídí jednání o obchodních 
dohodách EU, je dán článkem 207 
Smlouvy o fungování EU, který stanoví, 
že Komise sjednává dohody a konzultuje 
při tom zvláštní výbor, který určí členské 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Goffredo Maria Bettini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že tajný charakter
jednání vedených v minulosti byl příčinou 
nedostatečné demokratické kontroly nad 
průběhem jednání;

G. vzhledem k tomu, že omezená míra 
transparentnosti jednání vedených 
v minulosti byla závažnou chybou a
příčinou nedostatečné demokratické 
kontroly nad průběhem jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vítá kroky a opatření, které provedla 
komisařka Malmströmová za účelem 
zajištění větší transparentnosti při 
jednáních a zveřejnění několika 
dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že závazek EU k 
dodržování Úmluvy UNESCO o ochraně a 
podpoře rozmanitosti kulturních projevů a 
článku 167 Smlouvy o fungování EU
zajišťuje a chrání právo EU a jejích 
členských států ustavit a provádět politiky 
v oblasti kultury a opatření zaměřená na 
ochranu a podporu kulturní rozmanitosti; 
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vzhledem k tomu, že Spojené státy 
americké tuto úmluvu UNESCO 
nepodepsaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že evropská veřejná 
ochránkyně práv provedla šetření týkající 
se transparentnosti jednání o TTIP a 
toho, jak Komise nakládá s žádostmi o 
přístup k informacím, a dospěla k 
rozhodnutí, které zahrnuje deset 
doporučení ke změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že současná fáze 
rychle se měnícího globálního
geopolitického scénáře vyžaduje rozhodný 
postoj EU, jež musí prozkoumat různé 
politické a hospodářské možnosti, aby 
posílila svou ekonomickou úlohu v 
globálním měřítku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že je třeba 
podniknout okamžité kroky zajišťující 
zapojení regionálních vlád s legislativními 
pravomocemi a konzultace s těmito 
vládami, aby bylo možné při jednáních 
plně zohlednit jejich stanoviska;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v článku 1 a čl. 
10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii se 
stanoví, že „rozhodnutí jsou přijímána co 
nejotevřeněji a co nejblíže občanům“;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že zemědělství je 
jádrem širších strategických otázek, jako 
je bezpečnost potravin, udržitelný rozvoj, 
společenská rozhodnutí a kolektivní 
preference, a že odvětví zemědělství se v 
EU a USA v mnoha oblastech, jako jsou 
hlediska zdraví spotřebitele a normy pro 
bezpečnost potravin, včetně geneticky 
modifikovaných organismů a hormonálně 
upraveného masa, značně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve 
snaze o transatlantické normy, EU 
neobětuje evropské bezpečnostní, 
zdravotní a sociální normy a normy na 
ochranu údajů ani svou kulturní 
rozmanitost, a zdůraznil, že neustoupí ani 
v oblasti bezpečnosti potravin, které se zde 
konzumují, a v ochraně osobních údajů 
Evropanů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy v oblasti životního 
prostředí a ochrany údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
v oblasti bezpečnosti potravin, které se zde 
konzumují, a v ochraně osobních údajů 
Evropanů lze ustoupit, pouze pokud 
dosahují nejpřísnějších norem;

(La situation actuelle en matière de 
sécurité alimentaire ou la protection des 
données personnelles n'est pas toujours 
satisfaisante et peut être même améliorée 
(exemples: perturbateurs endocriniens, 
etc))

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech uvádí, že 
ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
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potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů, ale že 
Komise současně chce zdůraznit 
hospodářskou a regulatorní integraci v 
rámci vnitřního trhu a snaží se klást důraz 
na otevřenost síťových odvětví a 
infrastruktur konkurenci, i když to 
znamená liberalizaci činností, které byly 
dosud prováděny v rámci vnitrostátních 
veřejných služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU zachová své
bezpečnostní, zdravotní a sociální normy a 
normy na ochranu údajů a svou kulturní 
rozmanitost, a zdůraznil, že neustoupí ani 
v oblasti bezpečnosti potravin, které se zde 
konzumují, a v ochraně osobních údajů 
Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy v oblasti potravin, 
životního prostředí a ochrany údajů ani 
svou kulturní rozmanitost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že si přeje, aby obchodní dohoda s USA 
byla přiměřená a vyvážená, a že ačkoli EU 
a USA mohou dosáhnout významného 
pokroku ve vzájemném uznávání norem 
pro výrobky nebo ve snaze o 
transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů a 
místních veřejných služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, 
Vladimir Urutchev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že bude 
zachována vysoká úroveň bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
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v ochraně osobních údajů Evropanů; ochrany osobních údajů Evropanů;

(It is important to stress that we are not 
talking about lowering standards in 
negotiations rather than saying that issues 
of food safety are not-negotiable, as it is 
not true - issues of food safety or SPS are 
being negotiated, but we don’t want to 
decrease level of protection in this 
negotiations. That is the difference.)

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů, a že 
by se měl v této souvislosti uplatnit také 
právní stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

H. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech jasně uvádí, 
že ačkoli EU a USA mohou dosáhnout 
významného pokroku ve vzájemném 
uznávání norem pro výrobky nebo ve snaze 
o transatlantické normy, EU neobětuje 
evropské bezpečnostní a zdravotní normy, 
normy v oblasti zdraví zvířat, sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani svou 
kulturní rozmanitost, a zdůraznil, že 
neustoupí ani v oblasti bezpečnosti 
potravin, které se zde konzumují, a 
v ochraně osobních údajů Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že jeho prohlášení 
již byla přenesena do podoby závazku, 
který přijali komisařka pro obchod Cecilia 
Malmströmová a zmocněnec USA pro 
obchod Michael Froman dne 20. března v 
Bruselu a který se týká ochrany veřejných 
služeb v obchodních dohodách 
uzavřených mezi EU a USA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že pro zajištění 
úspěchu ambiciózních a komplexních 
jednání je nezbytná důvěra; vzhledem k 
tomu, že Evropský parlament odsuzuje 
nedávná odhalení hackerských útoků na 
SIM karty společnosti Gemalto; vzhledem 
k tomu, že nového začátku lze dosáhnout 
pouze přijetím odvážných opatření na 
obou stranách Atlantiku s cílem 
zabezpečit základní práva našich občanů; 
vzhledem k tomu, že tato konkrétní 
opatření musí usilovat o opětovné 
nastolení důvěry na spotřebitelské i 
politické úrovni a zajistit tak obnovení 
impulsu pro obchodní jednání; vzhledem 
k tomu, že vzal náležitě na vědomí
nedávný pozitivní vývoj ve vládě a 
Kongresu USA, jako je navržené zlepšení 
norem ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že článek 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
článek 2 Smlouvy o Evropské unii 
zakotvují zásadu rovnosti pohlaví, když 
stanovují, že při všech svých činnostech 
usiluje Unie o odstranění nerovností a 
podporuje rovné zacházení pro muže a 
ženy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 
23. května zaujal jasný postoj k vyloučení 
kulturních a audiovizuálních služeb z 
oblasti působnosti jednání o TTIP, včetně 
služeb poskytovaných prostřednictvím 
internetu, ale v žádném bodě mandátu k 
jednání není jasně stanoveno, že kulturní 
služby a produkty by měly být považovány 
za odlišné od ostatních komerčních služeb 
a produktů a mělo by s nimi být odlišně 
zacházeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k článku 21 Smlouvy o 
Evropské unii a článku 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, které stanoví 
seznam zásad, jež musí dodržovat vnější 
politika EU, aby byla zaručena její 
soudržnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 193
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že ve své odpovědi 
na otázku k písemnému zodpovězení E-
009607/2014 Komise uvádí, že 
audiovizuální služby nejsou klasifikovány 
jako kultura a že „EU pro účely svých 
obchodních dohod nevymezuje kulturní 
služby, přičemž dohoda o TTIP v tomto 
směru není výjimkou“;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že v Evropě se 
označení původu CHOP/CHZO řídí 
přísnými specifikacemi ohledně kvality a 
původu, zatímco v USA představují pouhé 
obecné názvy, které lze používat volně a 
bez omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 

vypouští se
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soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic 
a rovného zacházení s investory;

Or. it

Pozměňovací návrh 196
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic 
a rovného zacházení s investory;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Jan 
Zahradil, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic 
a rovného zacházení s investory;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že k účinné ochraně zahraničních 
investorů před diskriminací jsou i ve 
vysoce rozvinutých právních systémech 
nezbytné mechanismy řešení sporů mezi 
investory a státem; vzhledem k tomu, že 
jsou již k dispozici výsledky veřejných 
konzultací o ochraně investic a TTIP 
obsahuje ustanovení o řešení sporů mezi 
investory a státem (ISDS), je v rámci tří 
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rovného zacházení s investory; evropských orgánů a mezi nimi navzájem 
zapotřebí diskuse – s přihlédnutím ke 
kritickým a konstruktivním příspěvkům – o 
nejlepším způsobu, jak dosáhnout ochrany 
investic a rovného zacházení s investory;

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem v současnosti vedena diskuse, do 
které je zapojena občanská společnost a 
podniky, zejména ty, které již s tímto 
mechanismem mají zkušenosti –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory, přičemž 
členským státům je samozřejmě 
ponecháno právo přijímat právní 
předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic 
a rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že komisařka Malmströmová toto 
potvrdila ve svém prohlášení ze dne 18. 
března 2015 před Výborem pro 
mezinárodní obchod a předložila návrh na 
modernizaci systémů ochrany investorů, 
které by plně respektovaly pravomoci 
vnitrostátních soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem a se zástupci občanské 
společnosti a podniků zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic, 
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rovného zacházení s investory a práva 
států vydávat právní předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech uvedl, že 
nepřijme ani omezení pravomoci soudů 
v členských státech EU zvláštními režimy 
při sporech investorů, ale je třeba 
poznamenat, že investoři se setkávají s 
problémy, na něž vnitrostátní soudní 
systémy nejsou vždy schopny účinně 
reagovat, v neposlední řadě proto, že 
práva zaručená investorům v rámci 
mezinárodních obchodních dohod nelze 
přímo prosazovat u severoamerických 
soudů; vzhledem k tomu, že jsou již 
k dispozici výsledky veřejných konzultací 
o ochraně investic a TTIP obsahuje 
ustanovení o řešení sporů mezi investory a 
státem (ISDS), je v rámci tří evropských 
orgánů a mezi nimi navzájem zapotřebí 
diskuse – s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o způsobu, 
jak nastavit mechanismy řešení sporů 
mezi investory a státem s cílem dosáhnout 
správné rovnováhy mezi ochranou
investic a rovným zacházením s investory
a ochranou práva EU a členských států 
vydávat právní předpisy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 203
Marine Le Pen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;
mechanismus urovnávání sporů nebo 
rozhodčí soudy však občané členských 
států vnímají velmi nepříznivě a mohly by 
představovat vážné porušení 
svrchovanosti členských států, jejich 
soudních orgánů a vnitrostátních 
právních systémů, které byly částečně 
vytvořeny vnitrostátními zákonodárci 
demokraticky zvolenými občany členských 
států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
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režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic 
a rovného zacházení s investory;

režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je možné 
mechanismus řešení sporů mezi investory 
a státem nepřetržitě zlepšovat, aniž by 
došlo k oslabení ochrany našich investorů 
před diskriminací a ke zbavení majetku 
bez náhrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím k převážně velmi kritickým 
a konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory bez použití 
mechanismu ISDS;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
rovného zacházení s investory;

I. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 
ve svých politických směrech rovněž jasně 
uvedl, že nepřijme ani omezení pravomoci 
soudů v členských státech EU zvláštními 
režimy při sporech investorů; vzhledem k 
tomu, že jsou již k dispozici výsledky 
veřejných konzultací o ochraně investic a 
TTIP obsahuje ustanovení o řešení sporů 
mezi investory a státem (ISDS), je v rámci 
tří evropských orgánů a mezi nimi 
navzájem zapotřebí diskuse –
s přihlédnutím ke kritickým a 
konstruktivním příspěvkům – o nejlepším 
způsobu, jak dosáhnout ochrany investic a 
nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že způsob 
urovnávání sporů mezi investory a státem 
musí rozhodně být přístupný, zaručovat 
nestranné řešení sporů a zahrnovat 
možnost odvolání proti rozhodnutí 
přijatému soudem první instance;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Tiziana Beghin
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že Komise musí mít 
na paměti, že v reakci na veřejnou 
konzultaci týkající se začlenění 
mechanismu řešení sporů mezi investory a 
státem do TTIP občané EU požadovali 
úplné odstranění tohoto mechanismu z 
TTIP, nikoli jeho reformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie ve svém posudku 1/09 
uvádí, že vytvoření mechanismu 
urovnávání sporů mimo institucionální a 
soudní rámec Unie by zbavilo soudy 
členských států jejich pravomocí v oblasti 
výkladu a použití práva Unie a Soudní 
dvůr jeho pravomoci rozhodovat o 
předběžných otázkách položených 
uvedenými soudy, a zasahovalo by tak do 
samotné podstaty pravomocí, které 
Smlouvy svěřují orgánům Unie 
a členským státům a které jsou zásadní 
kvůli zachování samotné povahy práva 
Unie, a nebylo by proto slučitelné se 
Smlouvami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit, aby investoři bez ohledu na soudní 
mechanismus nemohli napadnout 
rozhodnutí přijatá členskými státy ve věci 
veřejných služeb a obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie ve svém posudku 2/13 
uvádí, že pravomoc Unie v oblasti 
mezinárodních vztahů a její způsobilost 
uzavírat mezinárodní dohody nezbytně 
zahrnuje i schopnost podřídit se 
rozhodnutím soudu, jenž byl takovou 
dohodou vytvořen či pověřen, pokud jde o 
výklad a použití jejích ustanovení; 
vzhledem k tomu, že Soudní dvůr však 
také uvádí, že mezinárodní dohoda může 
mít dopady na jeho vlastní pravomoci, 
pouze pokud jsou splněny zásadní 
podmínky zachování jejich povahy, a tudíž 
není ohrožena autonomie právního řádu 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Yannick Jadot, Ska Keller
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že Komise dne 
10. září 2014 odmítla zaregistrovat 
evropskou občanskou iniciativu Stop 
TTIP, neboť se domnívala, že spadá mimo 
rámec pravomocí Komise předložit návrh 
právního aktu Unie nezbytného k 
provedení Smluv; vzhledem k tomu, že 
iniciativa Stop TTIP tak byla zahájena 
mimo postup stanovený v nařízení 
211/2011 a shromáždila již více než jeden 
milion podpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí 
Rady odtajnit směrnice pro vyjednávání a 
vítá, že Komise přišla s iniciativou za 
zvýšení transparentnosti;

vypouští se

(viz konsolidované znění bodu odůvodnění 
G)

Or. de



PE552.119v01-00 34/82 AM\1055724CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 214
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští občané
a zástupci evropských obcí a regionů; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
plně podporuje rozhodnutí Rady odtajnit 
směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že jasná většina 
Evropanů podporuje dohodu o volném 
obchodu s USA23d a kritické hlasy, které 
zazněly ve veřejné diskusi, jsou známkou 
toho, že jednání o TTIP musí probíhat 
transparentněji, musí do něj být zapojeno 
širší spektrum zúčastněných stran a musí 
brát ohled na námitky, s nimiž přicházejí 
evropští občané; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament plně podporuje 
rozhodnutí Rady odtajnit směrnice pro 
vyjednávání a vítá, že Komise přišla 
s iniciativou za zvýšení transparentnosti;
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__________________
23d Eurobarometr, listopad 2014. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/sho
wmap.cfm?keyID=3905&nationID=11,1,2
7,28,17,2,16,18,13,6,3,4,22,7,8,20,21,9,23,
24,12,19,29,26,25,5,14,10,15,&startdate=2
014.11&enddate=2014.11&lang=cs

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a veřejnosti musí být 
lépe sdělovány informace o zapojených 
institucích; vzhledem k tomu, že v postupu 
musí být brán ohled na objektivně 
obhajované námitky, s nimiž přicházejí 
evropští občané; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament plně podporuje 
rozhodnutí Rady odtajnit směrnice pro 
vyjednávání a vítá, že Komise přišla 
s iniciativou za zvýšení transparentnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti; vzhledem k tomu, že 
kontext, ve kterém v současnosti probíhají 
jednání poté, co bylo odhaleno sledování 
prováděné naším americkým obchodním 
partnerem prostřednictvím agentury NSA 
na celém evropském území, přispěl k této 
potřebě transparentnosti, která by měla 
rozptýlit všechny pochybnosti o jeho 
záměrech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že aktivní kampaň 
proti TTIP vyvolala ve veřejné diskusi 
dojem, že jednání o TTIP musí probíhat 
transparentněji a musí do něj být zapojeno 
širší spektrum zúčastněných stran; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
plně podporuje rozhodnutí Rady odtajnit 
směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí jako doposud probíhat 
transparentněji, musí do něj být zapojeno 
širší spektrum zúčastněných stran a musí 
brát ohled na námitky, s nimiž přicházejí 
evropští občané; vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament plně podporuje 
rozhodnutí Rady odtajnit směrnice pro 
vyjednávání a vítá, že Komise přišla 
s iniciativou za zvýšení transparentnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že velké množství 
kritických hlasů, které zazněly ve veřejné 
diskusi, je známkou toho, že jednání o 
TTIP musí probíhat transparentněji, musí 
do něj být zapojeno širší spektrum 
zúčastněných stran a musí brát ohled na 
námitky, s nimiž přicházejí evropští 
občané; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 
odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 

J. vzhledem k tomu, že obchodní dohody 
by měly být sjednávány co 
nejtransparentnějším způsobem a se 
zapojením co nejširšího spektra 
zúčastněných stran a současně by měly 
dodržovat nezbytný prvek utajení, aby bylo 
zajištěno, že vyjednavači budou moci 
dosáhnout vysoce kvalitní konečné 
dohody; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament plně podporuje rozhodnutí Rady 



PE552.119v01-00 38/82 AM\1055724CS.doc

CS

Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

odtajnit směrnice pro vyjednávání a vítá, že 
Komise přišla s iniciativou za zvýšení 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že Komise vyvinula 
užitečnou snahu přesvědčit amerického 
partnera o tom, že větší transparentnost 
jednání je odůvodněná, a vzhledem 
k tomu, že je nezbytné v tomto aktivním 
přístupu pokračovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že Komise 
uspořádala mnohem více setkání se 
zástupci průmyslu než s organizacemi 
občanské společnosti a odmítá zápisy z 
těchto setkání zveřejnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem, aniž bychom 
stanovovali nové nepřekročitelné limity,

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text; dále vzhledem k tomu, že je nezbytné 
neustále se zamýšlet nad vývojem jednání,

(Správná doba neexistuje, existuje pouze 
příhodná doba.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
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doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom důsledně zpochybnili 
legitimitu a náležitost této dohody a také 
zveřejnili všechny stávající nebo 
připravované dokumenty k jednání a 
komunikaci mezi institucemi,

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem, ačkoli je všem jasné, že 
ofenzivní zájmy, které vyjádřila 
protistrana, značně ohrožují výsady 
evropských podniků a představují riziko 
především pro naše zemědělské odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text,
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aktuálním stavem,

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud ještě nebyl dohodnut žádný 
společný text,

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text,

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU probíhají od července 2013, ale 
doposud nebyl dohodnut žádný společný 
text, a že nyní nastala ta správná doba 
k tomu, abychom se zamysleli nad 
aktuálním stavem,

K. vzhledem k tomu, že rozhovory mezi 
USA a EU byly zahájeny v červenci 2013, 
ale doposud nebyl dohodnut žádný 
společný text; vzhledem k tomu, že 
rekapitulace politik je užitečným 
způsobem, jak ovlivnit směr jednání,

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že oblast a rozsah 
dopadu TTIP na rozvojové země nejsou 
jisté a že je zapotřebí najít příležitosti k 
dialogu s těmito zeměmi o dopadu TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
TTIP bude smíšenou dohodou vyžadující 
ratifikaci ze strany Evropského 
parlamentu, Evropské rady a všech 28 
členských států EU;



AM\1055724CS.doc 43/82 PE552.119v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Eleonora Forenza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že mechanismy 
včasných konzultací mezi EU a USA, 
včetně potenciálních dalších posouzení 
dopadu s rozšířenými konzultacemi 
zúčastněných stran v dřívějších fázích 
legislativního procesu, mohou vést ke 
zpožděním nebo dokonce k odložením 
právních předpisů, zejména v oblastech 
životního prostředí a ochrany spotřebitele;
vzhledem k tomu, že je třeba ještě posoudit 
dopad TTIP na rovnost žen a mužů, 
zejména co se týče přístupu na pracovní 
trh, sociálního zabezpečení a zdravotní 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že EU čelí zejména 
rostoucím obavám ohledně svojí
energetické bezpečnosti a potřeby 
rozrůznit s ohledem na politický a 
geopolitický vývoj své dodávky energie a 
přepravní trasy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že součástí postupu 
ratifikace dohody s tak širokými dopady 
musí být fáze referenda v jednotlivých 
členských státech nebo na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. v souvislosti s probíhajícím jednáním 
o TTIP předává Komisi následující 
doporučení:

1. požaduje, aby Komise přerušila 
probíhající jednání o TTIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k ambiciózní, vyvážené a nadstandardní 
obchodní a investiční dohodě, která bude v 
zájmu občanů a která by podporovala 



AM\1055724CS.doc 45/82 PE552.119v01-00

CS

udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala evropskou konkurenceschopnost 
a otevírala nové příležitosti společnostem 
z EU, zejména malým a středním 
podnikům; obsah dohody, její právní 
spolehlivost a mechanismy následné 
kontroly a provádění jsou mnohem
důležitější než rychlost jednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) přerušit jednání o TTIP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele 
tím, že by jim zaručila zachování 
stávajících i budoucích úrovní ochrany, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

(The amendment is based on the proposal 
by BEUC, The European Consumer 
Organisation.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
růst a tvorbu udržitelných pracovních míst 
pro evropské pracovníky, přímo i nepřímo
zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě v duchu vzájemnosti a 
oboustranných přínosů, která by 
podporovala udržitelný růst a tvorbu 
vysoce kvalitních pracovních míst pro 
evropské pracovníky, přímo zvýhodňovala 
evropské spotřebitele, zvyšovala 
mezinárodní konkurenceschopnost a 
otevírala nové příležitosti společnostem 
z EU, zejména malým a středním 
podnikům; obsah dohody je důležitější než 
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rychlost jednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst se společnými přínosy ve 
všech členských státech EU a tvorbu 
vysoce kvalitních pracovních míst pro 
evropské pracovníky, přímo zvýhodňovala 
evropské spotřebitele tím, že jim zajistí 
vysokou úroveň stávajících i budoucích 
pracovních, sociálních a 
environmentálních norem a bude bránit
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým
povinnostem a daňovým rájům, zvyšovala 
mezinárodní konkurenceschopnost a 
otevírala nové příležitosti společnostem 
z EU, zejména mikropodnikům a malým a 
středním podnikům, a přispívala k 
přilákání více zahraničních investic do 
EU; obsah dohody je důležitější než 
rychlost jednání, která by v každém 
případě měla přihlédnout k vývoji na 
globální mezinárodní scéně;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Helmut Scholz
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za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní,
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst, zaručila kvalitní veřejné 
služby, podporovala tvorbu vysoce 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
pracovníky, přímo zvýhodňovala evropské 
spotřebitele tím, že jim zaručí zachování 
stávajících i budoucích posílených úrovní 
ochrany, a otevírala nové příležitosti 
společnostem z EU, zejména malým a 
středním podnikům, uplatňovat zásadu 
předběžné opatrnosti, zajistit ochranu 
údajů, zachovat a rozvíjet nezbytné 
veřejné služby, například v oblasti 
zdravotní péče a vzdělávání, zaručit 
existenci rodinných zemědělských 
podniků a zeměpisných označení, zajistit 
kulturní rozmanitost a mít soudržnou 
politiku spolupráce ve prospěch rozvoje;
obsah dohody je důležitější než rychlost 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
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pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
mimo jiné prostřednictvím většího 
zapojení evropských organizací na 
ochranu spotřebitele do jednání,
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která bude podporovat
udržitelný rozvoj, plně dodržovat stávající 
i budoucí sociální, environmentální a 
zdravotní normy EU a nebude klást právní 
ani politické překážky provádění 
stávajících právních předpisů EU nebo 
přijímání nových; obsah dohody je 
důležitější než rychlost jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě založené na jediném 
závazku, která bude podporovat obchod a 
investice, udržitelný růst a tvorbu vysoce 
kvalitních pracovních míst pro evropské 
občany, přímo zvýhodňovat evropské 
spotřebitele, zvyšovat mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírat nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům, aniž by 
snižovala standardy EU, bezpečnost 
potravin a ochranu zeměpisných 
označení; obsah dohody je důležitější než 
rychlost jednání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) zajistit, aby jednání o TTIP vedla 
k obsáhlé, komplexní, ambiciózní, 
vyvážené a nadstandardní obchodní a 
investiční dohodě, která by podporovala 
udržitelný růst a tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních míst pro evropské pracovníky, 
přímo zvýhodňovala evropské spotřebitele, 
zvyšovala mezinárodní 
konkurenceschopnost a otevírala nové 
příležitosti společnostem z EU, zejména 
malým a středním podnikům; obsah 
dohody je důležitější než rychlost jednání;

i) zajistit, aby transparentní jednání o 
TTIP vedla k obsáhlé, komplexní, 
ambiciózní, vyvážené a nadstandardní 
obchodní a investiční dohodě, která by 
podporovala udržitelný růst a tvorbu 
vysoce kvalitních pracovních míst pro 
evropské pracovníky, přímo zvýhodňovala 
evropské spotřebitele, zvyšovala 
mezinárodní konkurenceschopnost a 
otevírala nové příležitosti společnostem 
z EU, zejména malým a středním 
podnikům; obsah dohody je důležitější než 
rychlost jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby vzájemnost týkající se 
sociálních, zdravotních a 
environmentálních norem byla základní 
zásadou jednání o TTIP; TTIP nesmí za 
žádných okolností oslabit evropské normy 
v těchto oblastech a jejich zachování musí 
být při jednáních považováno za 
nepřekročitelnou hranici;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 251
Lola Sánchez Caldentey

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) dodržovat článek 208 Lisabonské 
smlouvy, který zavádí zásadu politické 
soudržnosti ve prospěch rozvoje, a 
vyžadovat, aby se při jednání o TTIP 
přihlíželo k cílům rozvojové spolupráce, 
neboť obchodní a rozvojové politiky EU 
jsou vzájemně propojené;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby doložka o lidských právech 
obsahovala:

– potvrzení závazků států v rámci 
Všeobecné deklarace lidských práv a 
dalších příslušných mezinárodních 
lidskoprávních nástrojů, včetně mimo jiné
Evropské úmluvy o lidských právech, 
Evropské sociální charty a 
Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech;

– záruku, že státy, které jsou stranami 
dohody, budou vykládat ustanovení 
dohody v souladu s mezinárodním právem 
v oblasti lidských práv;

– záruku, že žádný ze závazků 
vyplývajících z dohody nebude mít za 
následek změnu povinností dodržovat, 
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chránit a naplňovat základní práva v EU;

– výjimku, která stranám dohody umožní 
pozastavit plnění povinností plynoucích z 
dohody, pokud je důvod se domnívat, že by 
to vedlo k porušení základních práv;

– mechanismus pro předkládání 
pravidelných hodnocení dopadů na lidská 
práva, která budou vypracovávat společně 
pověřený výbor Kongresu USA a 
Evropského parlamentu;

– mechanismus pro podávání stížností 
vnitrostátním soudům s cílem iniciovat 
vyšetřování ze strany určeného orgánu 
zaměřené na spory týkající se lidských 
práv, které by vznikly v rámci dohody;

– postupy pro zajištění rovnosti občanů 
před zákonem;

– záruku, že strany dohody nebudou 
absolutně žádným způsobem zvýhodňovat 
vlastní občany nebo jinak diskriminovat 
občany jiných zemí pouze na základě 
jejich občanství, a to v jakékoli věci, na 
niž se vztahuje tato dohoda, pokud jde o 
veřejný pořádek, vnitrostátní bezpečnost, 
trestnou činnost nebo důvody důležitého 
veřejného zájmu, jako jsou například 
mezinárodně uznávané pracovní normy a 
normy v oblasti životního prostředí, 
veřejného zdraví nebo bezpečnosti 
potravin;

– dostupný mechanismus pro ukládání 
sankcí v případě, že byla porušena 
základní práva a normy a byly vyčerpány 
možnosti dialogu či mediace;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ia) zajistit, aby dohoda TTIP přihlédla 
k tomu, že obchod není samoúčelný, ale je 
prostředkem zvyšování blahobytu, což by 
mohlo znamenat pozastavení jednání o 
dohodě TTIP do doby, než bude možné 
nezvratně prokázat, že předchozí odhady 
Komise týkající se přesunu pracovních 
míst již nepřinášejí důvodné obavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod i b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ib) odmítnout přístup takzvané „živoucí
dohody“ a trvat na tom, aby byly 
dojednány všechny důležité podrobnosti 
dohody, neboť nic nesmí být dohodnuto, 
dokud není dohodnuto vše; odmítnout 
návrh, podle nějž by regulatorní otázky 
měly být dodatečně přeneseny na zvláštní 
odborné skupiny, což by vedlo k obcházení 
demokratického legislativního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– uplatnění vzájemného přístupu na trh 
(pro zboží, služby, investice a veřejné 
zakázky na všech úrovních správy), snížení 
necelních překážek obchodu, zlepšení 
slučitelnosti regulačních režimů a 
vypracování společných pravidel pro řešení 
společných výzev a příležitostí v oblasti 
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v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

celosvětového obchodu – všechny tyto 
oblasti jsou stejnou měrou důležité, a měly 
by tedy být začleněny do komplexního 
balíčku; TTIP by měla být ambiciózní a 
závazná na všech úrovních správy na obou 
stranách Atlantiku, měla by vést k trvalému 
a skutečně vzájemnému otevření trhů a 
usnadnění obchodu v praxi a pozornost by 
měla věnovat především strukturálním 
prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by 
měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit fiskálnímu, sociálnímu a 
environmentálnímu dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
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zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

by měla dodržovat regulační standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních 
oblastech – ambiciózním zlepšení 
vzájemného přístupu na trh (pro zboží, 
služby, investice a veřejné zakázky na 
všech úrovních správy), snížení necelních 
překážek obchodu, zlepšení slučitelnosti 
regulačních režimů a vypracování 
společných pravidel pro řešení společných 
výzev a příležitostí v oblasti celosvětového 
obchodu – všechny tyto oblasti jsou 
stejnou měrou důležité, a měly by tedy být 
začleněny do komplexního balíčku; TTIP 
by měla být ambiciózní a závazná na 
všech úrovních správy na obou stranách 
Atlantiku, měla by vést k trvalému a 
skutečně vzájemnému otevření trhů a 
usnadnění obchodu v praxi a pozornost by 
měla věnovat především strukturálním 
prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by 
měla dodržovat regulační standardy a
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

ii) zdůraznit, že jednání o TTIP nebyla 
připravena transparentně ani s cílem 
bránit hospodářské zájmy členských států 
a jejich občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
úroveň ochrany spotřebitelů a zamezit 
sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 



PE552.119v01-00 60/82 AM\1055724CS.doc

CS

– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému, spravedlivému a skutečně 
vzájemnému otevření trhů a usnadnění 
obchodu v praxi a pozornost by měla 
věnovat především strukturálním 
prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by 
měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu, mimo jiné pomocí 
strukturovaného systému předběžných a 
následných posouzení dopadů a postupů 
hodnocení, včetně přesného posouzení z 
hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
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v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce,
dodržování legislativních pravomocí 
členských států a regionů s těmito 
pravomocemi a zamezení sociálnímu a 
environmentálnímu dumpingu;

Or. it

Pozměňovací návrh 262
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP
zahrnují jednání o třech hlavních 
oblastech – ambiciózním zlepšení 
vzájemného přístupu na trh (pro zboží, 
služby, investice a veřejné zakázky na 
všech úrovních správy), snížení necelních 
překážek obchodu, zlepšení slučitelnosti 
regulačních režimů a vypracování 
společných pravidel pro řešení společných 
výzev a příležitostí v oblasti celosvětového 
obchodu – všechny tyto oblasti jsou 
stejnou měrou důležité, a měly by tedy být 
začleněny do komplexního balíčku; TTIP 
by měla být ambiciózní a závazná na 
všech úrovních správy na obou stranách 
Atlantiku, měla by vést k trvalému a 
skutečně vzájemnému otevření trhů a 
usnadnění obchodu v praxi a pozornost by 

ii) předložit Parlamentu a veřejnosti 
obecně možné hospodářské a sociální 
očekávané výsledky projektu TTIP, 
zejména v oblasti pracovních míst a 
podmínek, rozdělené podle jednotlivých 
odvětví a zemí; předložit Parlamentu a 
veřejnosti obecně hodnocení možných 
nákladů na snížení takzvaných 
neobchodních překážek, rovněž s ohledem 
na omezenou míru ambicí Komise ustavit 
v Unii právní rámec pro hospodářské a 
finanční subjekty, který by byl přínosem 
pro společnost jako celek;
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měla věnovat především strukturálním 
prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by 
měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu, vítá proto skutečnost, že 
všichni hlavní aktéři jednání se veřejně 
zavázali k dosažení těchto cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním opatřením pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
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– ambiciózním zlepšení vzájemného
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti 
regulačních režimů a vypracování 
společných pravidel pro řešení společných 
výzev a příležitostí v oblasti celosvětového 
obchodu – všechny tyto oblasti jsou 
stejnou měrou důležité, a měly by tedy být 
začleněny do komplexního balíčku; TTIP 
by měla být ambiciózní a závazná na 
všech úrovních správy na obou stranách 
Atlantiku, měla by vést k trvalému a 
skutečně vzájemnému otevření trhů a 
usnadnění obchodu v praxi a pozornost by
měla věnovat především strukturálním 
prostředkům pro dosahování větší 
transatlantické spolupráce a současně by 
měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

– přístupu na trh, snížení necelních 
překážek obchodu a zlepšení regulační 
spolupráce a vypracování pravidel 
celosvětového obchodu – všechny tyto 
oblasti mají odlišné cíle, týkají se různých 
subjektů a liší se svým rozsahem a 
časovým horizontem, a proto by ke každé
mělo být přistupováno samostatně, nikoli
vyjednáváno o všech zároveň v rámci 
komplexního balíčku; jednání o TTIP by 
měla věnovat pozornost především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu a také zajistit, aby oba partneři 
měli nadále možnost přijmout normy, 
které poskytnou vyšší úroveň ochrany v 
oblasti životního prostředí, práce, 
spotřebitelů a soukromí než normy 
požadované dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 

ii) zdůraznit, že zatímco jednání o TTIP 
zahrnují jednání o třech hlavních oblastech 
– ambiciózním zlepšení vzájemného 
přístupu na trh (pro zboží, služby, investice 
a veřejné zakázky na všech úrovních 
správy), snížení necelních překážek 
obchodu, zlepšení slučitelnosti regulačních 
režimů a vypracování společných pravidel 
pro řešení společných výzev a příležitostí 
v oblasti celosvětového obchodu – všechny 
tyto oblasti jsou stejnou měrou důležité, a 
měly by tedy být začleněny do 
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komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku, měla by 
vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce a současně 
by měla dodržovat regulační standardy a 
zamezit sociálnímu a environmentálnímu 
dumpingu;

komplexního balíčku; TTIP by měla být 
ambiciózní a závazná na všech úrovních 
správy na obou stranách Atlantiku a měla 
by vést k trvalému a skutečně vzájemnému 
otevření trhů a usnadnění obchodu v praxi 
a pozornost by měla věnovat především 
strukturálním prostředkům pro dosahování 
větší transatlantické spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iia) začlenit pravidla pro transparentnost 
a boj s finanční trestnou činností za 
účelem dosažení pokroku při spolupráci 
Evropské unie a Spojených států na boji s 
korupcí, nezákonnými finančními toky a 
praním peněz a stanovit přísnější 
celosvětové normy proti finanční a daňové 
trestné činnosti, včetně opatření pro 
spolupráci na provádění norem a 
prosazování právních předpisů proti 
úplatkářství, transparentnosti 
podnikových zpráv, vzájemné právní 
pomoci a podpory morální zásadovosti 
mezi veřejnými činiteli, politickými aktéry 
a soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Dita Charanzová
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iia) zajistit, aby TTIP zachovalo ochranu, 
které dosáhly normy a nařízení EU, ale 
současně přesáhlo rámec Dohody WTO o 
technických překážkách obchodu v 
oblastech, jako je posouzení shody, 
požadavky na výrobky či normy, a také 
aby zajistilo transparentnost při přípravě a 
dostupnosti technických předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iia) považovat velmi vysokou úroveň 
evropských norem na ochranu občanů 
v Evropské unii za úspěch, který je třeba 
v maximální možné míře chránit, a 
v žádném případě nesnižovat zákonné 
normy platné v členských státech EU 
například v oblasti bezpečnosti výrobků, 
sociální ochrany, ochrany zdraví, 
životního prostředí, klimatu, potravin a 
dobrých životních podmínek zvířat a 
neomezovat práva spotřebitelů na 
ochranu či práva na ochranu osobních 
údajů, nýbrž případně usilovat o zpřísnění 
těchto norem; zajistit, aby členské státy 
mohly tyto ochranné normy v budoucnu 
jednostranně bez omezení optimalizovat a 
přizpůsobovat nejnovějším poznatkům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iib) podniknout okamžité kroky k zajištění 
toho, aby byla veškerá ustanovení 
smlouvy podřízena právu EU a jejích 
členských států stanovit vlastní úroveň 
ochrany, aby žádná z těchto politik nebyla 
zaručena na úkor sociální soudržnosti 
nebo kritické infrastruktury či veřejných 
služeb a aby se zakládala na zásadě 
zachování nejvyšších standardů a byla 
prováděna s ohledem na stávající úrovně 
ochrany, zejména v oblastech právních 
předpisů týkajících se zdraví 
a bezpečnosti, vzdělávání, spotřebitelů, 
práce a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod ii c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iic) neopomenout, že Lisabonská smlouva 
stanoví, že obchodní politika Evropské 
unie tvoří nedílnou součást celkové vnější 
činnosti Unie, a proto musí nejen plnit 
cíle v oblasti rozvoje, životního prostředí a 
sociálního zabezpečení, ale rovněž 
přispívat k jiným cílům stanoveným 
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Smlouvou o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi a 
společný soubor strategických cílů;

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží, a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi 
použitelnou pro všechny a společný soubor 
strategických cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA a 
zdůraznit, že je třeba podpořit nezávislé 
vnitrostátní obchodní politiky a současně 
usilovat o evropskou spolupráci, která by 
poskytla ochranu evropským trhům;
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s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi 
a společný soubor strategických cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi a 
společný soubor strategických cílů;

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží, a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi a 
společný soubor strategických cílů; mít na 
paměti, že vzhledem k velikosti 
transatlantického trhu je TTIP příležitostí 
utvářet a regulovat uspořádání 
mezinárodního obchodu a zajistit tak, aby 
oba bloky prosperovaly v propojeném 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) mít na paměti strategický význam iii) mít na paměti, že úspěšné uzavření 
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hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi 
a společný soubor strategických cílů;

jednání o tomto partnerství bude mít 
pozitivní dopad na mezinárodní úrovni, 
pouze pokud vytvoření velkého 
transatlantického trhu a plánované
zavedení nových společných norem bude 
nedílnou součástí mezinárodního úsilí o 
vytvoření spravedlivého celosvětového 
obchodního systému založeného na 
partnerství a mnohostrannosti a pokud 
nepřinese upevnění nynější nadřazenosti 
dominantních trhů; odmítá proto přijmout 
chápání TTIP jako „NATO v oblasti 
hospodářství“, jak popisují geopolitickou 
integraci transatlantické obchodní 
spolupráce vysoce postavení politici ve 
Spojených státech a v členských státech 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot, které EU a USA sdílejí a střeží a 
k navrhování společných přístupů 
k celosvětovému obchodu, investicím a 
otázkám souvisejícím s obchodem, jako 
jsou vysoké standardy, normy a regulace, 
s cílem vytvořit širší transatlantickou vizi a 
společný soubor strategických cílů;

iii) mít na paměti strategický význam 
hospodářského vztahu mezi EU a USA 
obecně a především význam TTIP, mimo 
jiné jako příležitosti k prosazování zásad a 
hodnot zakotvených v liberálním rámci 
založeném na pravidlech, které EU a USA 
sdílejí a střeží při navrhování společných 
přístupů k celosvětovému obchodu, 
investicím a otázkám souvisejícím 
s obchodem, jako jsou vysoké standardy, 
normy a regulace, s cílem vytvořit širší 
transatlantickou vizi a společný soubor 
strategických cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) trvat na tom, že jakékoli rozšíření 
koordinace s USA v otázkách bezpečnosti 
informačních technologií musí být 
podmíněno ukončením programů 
hromadného sledování a cíleného 
zasahování vůči občanům, orgánům a 
institucím a členským státům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) zohlednit dopady ruského embarga, 
zejména na zemědělské odvětví, a mít na 
paměti, že zemědělství je z geopolitického 
hlediska stále významné; zdůraznit, že je 
důležité mít přístup ke škále různých trhů 
a že jsou zapotřebí silná a strategická 
obchodní partnerství se spolehlivými 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiia) usilovat o to, aby jednání vedla ke 
sblížení standardů, které bude založeno na 
normách, jež jsou náročné na kvalitu a 
bezpečnost, neboť o evropském modelu s 
vysoce kvalitními standardy nelze 
vyjednávat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iii b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iiib) uvědomovat si, že TTIP by mělo 
dopad na třetí země, s nimiž EU a Spojené 
státy již v současnosti udržují úzké 
obchodní a ekonomické vztahy na 
smluvním základě, avšak že očekávané 
uzavření nových dvoustranných či 
mnohostranných obchodních dohod a 
dohod o investicích by bylo prvním 
krokem k novému procesu vzájemné 
provázanosti a obchodních výměn; zajistit 
proto, že za tímto účelem je nezbytné 
předejít tomu, aby jakýkoliv druh předpisů 
v rámci TTIP omezil manévrovací 
politický prostor, který partneři využívají k 
uspokojení požadavků svých občanů v 
oblasti rozvojové politiky, politiky ochrany 
životního prostředí a zdraví a sociální 
politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala pouze mezičlánkem
širších jednání o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem a 
podnětem k širším jednáním o obchodu a 
nebyla chápána pouze jako alternativa 
k procesu probíhajícímu v rámci WTO; 
obecně zdůrazňuje, že by mělo platit, že 
vícestranná řešení přijatá v rámci WTO 
by měla být upřednostňována před 
dvoustrannými obchodními dohodami;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 283
Marine Le Pen

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na spory 
předložené Světové obchodní organizaci 
(WTO), rozdíly v regulaci mezi EU a USA 
a rozdílné zájmy jednotlivých členských
států, že nebude předložena žádná nová 
dvoustranná dohoda mezi EU na jedné 
straně a USA na straně druhé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; zaměřit se na 
stanovení rovných podmínek pro všechny 
na celosvětové úrovni; dvoustranné a 
vícestranné obchodní dohody jsou vždy 
druhým nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni; zajistit 
součinnost s dalšími obchodními 
dohodami, o kterých se v současnosti 
jedná, zejména s dohodou o obchodu se 
službami, a s domácími prioritami, jako je 
dosažení skutečného evropského 
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jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; upřednostnit 
mezinárodní a vícestranná fóra, usilovat o 
zlepšení a demokratizaci mezinárodních 
institucí a zdržet se záměru navrhnout či 
uložit zbytku světa globální pravidla, která 
byla sjednána bez jeho účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
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probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit snahám 
o dosahování významných zlepšování na 
vícestranné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 
probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby dohoda 
s USA nebránila procesu probíhajícímu 
v rámci WTO ani nepůsobila proti němu; 
dvoustranné obchodní dohody nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
dohoda s USA stala odrazovým můstkem 
k širším jednáním o obchodu a nebyla 
chápána pouze jako alternativa k procesu 

iv) zajistit, především s ohledem na 
nedávný příznivý vývoj ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), aby se 
otevřená a přístupná dohoda s USA stala 
odrazovým můstkem k širším jednáním o 
obchodu a nebyla chápána pouze jako 
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probíhajícímu v rámci WTO; dvoustranné 
obchodní dohody jsou vždy druhým 
nejlepším řešením a nesmí bránit 
zlepšování na vícestranné úrovni;

alternativa k procesu probíhajícímu v rámci 
WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) připomíná závazek EU začleňovat do 
všech svých politik, včetně obchodní 
politiky, hledisko rovnosti žen a mužů, a 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že zaměření 
na ochranu práv a podporu rovnosti žen a 
mužů se promítne nejen do kapitoly 
dohody, která se týká udržitelnosti, ale do 
celého znění dohody a do všech studií o 
posouzení jejích dopadů a hodnocení 
jejího provádění;

Or. es

Pozměňovací návrh 290
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zajistit, aby spory týkající se investicí 
byly řešeny prostřednictvím soudů 
příslušných stran; řešení sporů nesmí být 
přeneseno na soukromý mechanismus;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 291
Maria Arena, Jan Keller

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zajistit, aby dohoda o TTIP 
obsahovala doložku umožňující každé z 
jejích stran dohodu vypovědět;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) pamatovat na to, že dohoda by 
neměla riskovat ohrožení kulturní a 
jazykové rozmanitosti Unie, a to ani 
v odvětví audiovizuálních a kulturních 
služeb, a že jednání se netýkají stávajících 
ani budoucích ustanovení a politik na 
podporu kulturního a audiovizuálního 
odvětví, zejména v digitálním světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) zajistit, aby oblasti spadající do 
výhradní pravomoci členských států coby 
služby veřejného zájmu (například oblast 
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vzdělávání, zdravotní péče a sociálního 
zabezpečení) byly vyloučeny z mandátu k 
jednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) ustavit spolu s Radou souběžně s 
jednáními o dohodě o TTIP skutečné 
vnější zastoupení eurozóny s cílem posílit 
přínosy eura;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) provést studii zabývající se 
posouzením dopadů TTIP na rozvojové 
země; snížit pravděpodobnost, že by 
některé země mohly být vážně ohroženy 
omezeným přístupem na trh a s ním 
souvisejícím přesměrováním obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Viviane Reding
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) dodržovat ústavní povinnost 
podporovat kulturní rozmanitost 
zakotvenou v čl. 167 odst. 4 Smlouvy o 
fungování Evropské unie tím, že z jednání 
budou jasně a výslovně vyloučena 
kulturní a tvůrčí odvětví, jako je 
audiovizuální, mediální a vydavatelské 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iva) domnívá se, že evropští vyjednavači se 
musí řídit myšlenkou vzájemnosti, aby 
rozvážně, ale rozhodně prosadili ofenzivní 
zájmy Evropské unie v boji proti 
nerovnosti, pokud jde o přístup k 
veřejným a soukromým trhům a o 
zacházení, tak aby pro obě strany platila 
v době globalizaci stejná pravidel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) zřídit spolu s ECB a s jejím 
protějškem v USA dozorčí výbor pro 
sledování směnného kurzu eura a dolaru, 
jelikož výkyvy tohoto kurzu mají větší 
dopad na různá odvětví než regulativní 
činitele a svým rozsahem přesahují 
pouhou transatlantickou oblast, neboť 
zóna dolaru není omezena na USA, ale 
zahrnuje řadu dalších zemí v Latinské 
Americe a Asii, včetně Číny, která si po 
řadu let zachovává paritní kurz vůči 
dolaru s nízkými výkyvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a – podbod iv b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ivb) mít na paměti, že TTIP a další obří 
obchodní dohody by mohly vtisknout 
novou podobu celosvětovým obchodním 
pravidlům a zavést nové standardy, 
přičemž by v důsledku toho mohly být i 
diskriminující tím, že by z jednání 
vyloučily asi 130 zemí, a mohly by potlačit 
některé otázky, které jsou pro rozvojové 
země důležité, jako je potravinová 
bezpečnost, zemědělské dotace a 
zmírňování změny klimatu; vyvinout větší 
úsilí o dosažení pokroku na 
demokratických mnohostranných fórech v 
souladu s komplexním rámcem politiky 
investic pro trvale udržitelný rozvoj, který 
vytvořila Konference OSN o obchodu a 
rozvoji (UNCTAD), a překonat patovou 
situaci, v níž se v současné době nachází 
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rozvojové kolo z Dohá;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) mít na paměti, že tato dohoda bude 
znamenat vítězné řešení pro obě strany 
pouze tehdy, pokud si Evropská unie 
zajistí prostředky pro větší integraci, která 
zahrnuje dokončení vnitřního trhu a 
posílení její hospodářské, rozpočtové, 
fiskální a politické správy;

Or. fr


