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Τροπολογία 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική 
Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 
Επενδύσεων (TTIP) είναι περισσότερο 
διαφανείς από οποιεσδήποτε άλλες 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες 
κατά το παρελθόν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η μυστικότητα των διαπραγματεύσεων, 
όπως πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, 
είχε ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 157
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, σε 
συνδυασμό με έλλειψη επικοινωνίας, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις σε επίπεδο 
ερμηνείας από τη κοινή γνώμη και από 
ορισμένους φορείς λήψης αποφάσεων 
όσον αφορά την εξέλιξη της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας 
προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις σε 
αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να είναι τόσο 
διαφανείς ώστε να απειλείται ή να 
υπονομεύεται η ομαλή υπεράσπιση του 
γενικού συμφέροντος  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τους διαπραγματευτές λόγω 
αποκάλυψης της στρατηγικής μας σε 
εταίρο μας ή σε τρίτους παράγοντες· 
υπογραμμίζει σχετικά ότι η 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών εγγράφων 
που είχαν διαρρεύσει στο Διαδίκτυο δεν 
οδήγησε σε δικαστικές διώξεις παρά τον 
σαφώς παραβατικό χαρακτήρα της 
πράξης·

Or. fr

Τροπολογία 158
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι 
οι διαπραγματεύσεις διέπονται από 
μυστικότητα και αυτό έχει προκαλέσει 
ανησυχία στο ευρύ κοινό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιδιώξει να 
αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες 



AM\1055724EL.doc 5/92 PE552.119v01-00

EL

προωθώντας πρωτοφανείς συνθήκες 
διαφάνειας κατά τη διαπραγματευτική 
διαδικασία της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 159
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
πρόσβαση βουλευτών, καθώς και 
δημοσιογράφων, ερευνητών, πολιτών και 
των οργανώσεων τους στην κοινωνία των 
πολιτών, σε βασικά έγγραφα της 
διαπραγμάτευσης, σε διαφορετικά 
επίπεδα διακυβέρνησης και σε αμφότερες 
τις πλευρές του Ατλαντικού, θα πρέπει να 
εκφράζει μια δημοκρατική αρχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ενοποιημένα 
κείμενα εξακολουθούν να είναι 
προσβάσιμα μόνο σε αίθουσες 
ανάγνωσης, κάτι το οποίο παραδόξως 
αφορά ολοένα και περισσότερα κεφάλαια 
καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 160
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
περιορισμένος βαθμός διαφάνειας των 
διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν,
αποτέλεσε σοβαρό σφάλμα και είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 161
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, 
συνιστά ·άρνηση της δημοκρατίας και 
σοβαρή παραμέληση καθήκοντος ως 
προς την διαφάνεια που επιβάλλεται να 
διακρίνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. fr

Τροπολογία 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους 
διαπραγματευτικής τακτικής, δεν 
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πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

μπορούν να δημοσιεύονται όλες οι 
πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις, 
και ότι αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα 
προβλήματα όσον αφορά τη συμμετοχή 
των πολιτών και τον δημοκρατικό έλεγχο 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν είχε
δυσμενή επίπτωση στην περίπτωση των 
συμφωνιών που έχουμε συνάψει·

Or. de

Τροπολογία 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της δια 
πραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη 
συμφωνία TTIP θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη δυνατή 
διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως τόσο 
την απόφαση του Συμβουλίου να 
αποχαρακτηρίσεις τις διαπραγματευτικές 
οδηγίες όσο και την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω της νέας «επίθεσης» 
διαφάνειας, προωθεί τον δημοκρατικό 
έλεγχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
και έχει ήδη εξαλείψει με επιτυχία τα 
ελλείμματα διαφάνειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν 
ένα ορισμένο βαθμό εμπιστευτικότητας 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
καταλήξουν σε ένα υψηλής ποιότητας 
αποτέλεσμα·

Or. de
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Τροπολογία 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, υπήρξε 
σοβαρότατο σφάλμα που όχι μόνο είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της
διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά, 
επιπλέον, συνέβαλε στη δημιουργία ενός 
κλίματος απόρριψης για την TTIP, το 
οποίο σε πολλές περιπτώσεις βασιζόταν 
σε ψευδείς η παραπλανητικές 
πληροφορίες·

Or. es

Τροπολογία 165
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας
των διεθνών διαπραγματεύσεων απαιτεί 
έναν συγκεκριμένο βαθμό διακριτικής 
ευχέρειας προκειμένου να διασφαλίσει με 
βεβαιότητα τα αποτελέσματα, πρέπει να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ διακριτικής 
ευχέρειας και διαφάνειας· θα πρέπει να 
είναι εφικτός ένας μεγαλύτερος βαθμός 
διαφάνειας προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος·

Or. en
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Τροπολογία 166
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές 
προσπάθειες για την ενίσχυση της
πρόσβασης σε πληροφορίες με τη 
δρομολόγηση πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια, που έχει ενισχύσει τον 
δημοκρατικό έλεγχο της
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 167
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Or. es

Τροπολογία 168
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP έχουν 
φανερώσει την ανάγκη ουσιαστικής 
αναθεώρησης των διαπραγματευτικών 
διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 
207 και 218 της ΣΛΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα 
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε 
ως αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τη διαπραγμάτευση 
των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ 
καθορίζεται στο άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, 
στο οποίο κατοχυρώνεται ότι η Επιτροπή 
διαπραγματεύεται συμφωνίες μετά από 
διαβούλευση με ειδική επιτροπή που 
ορίζεται από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 170
Goffredo Maria Bettini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μυστικότητα
των διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
περιορισμένος βαθμός διαφάνειας των 
διαπραγματεύσεων, όπως 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν,
αποτέλεσε σοβαρό σφάλμα και είχε ως 
αποτέλεσμα ελλείψεις από άποψη 
δημοκρατικού ελέγχου της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 171
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα 
και τις δράσεις που ανέλαβε η Επίτροπος 
Malmstrom με στόχο τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και τη 
δημοσίευση αρκετών εγγράφων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση 
της ΕΕ υπέρ της σύμβασης της UNESCO
για την προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 
και το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ 
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διασφαλίζουν και διατηρούν το δικαίωμα 
της ΕΕ και των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές 
σχετικά με τον πολιτισμό, καθώς και 
μέτρα για την προστασία και την 
προώθηση της πολιτιστικής 
πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 
σύμβαση της UNESCO·

Or. en

Τροπολογία 173
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής έχει διενεργήσει έρευνα 
σχετικά με τη διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις για την TTIP και τον 
χειρισμό της Επιτροπής όσον αφορά 
αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες, 
και έχει καταλήξει σε απόφαση που 
περιλαμβάνει δέκα συστάσεις για αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 174
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
περίοδος ταχείας αλλαγής στο παγκόσμιο 
γεωπολιτικό σενάριο απαιτεί 
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αποφασιστική αντιμετώπιση από την ΕΕ, 
η οποία πρέπει να διερευνήσει τις 
διάφορες πολιτικές και οικονομικές 
επιλογές προκειμένου να ενισχύσει τον 
οικονομικό ρόλο που έχει σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 175
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη 
συμμετοχή και διαβούλευση με 
περιφερειακές κυβερνήσεις που έχουν 
νομοθετικές αρμοδιότητες, προκειμένου 
να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 176
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το 
άρθρο 1 όσο και το άρθρο 10 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ορίζουν ότι «οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά 
και εγγύτερα στους πολίτες»·

Or. en



PE552.119v01-00 14/92 AM\1055724EL.doc

EL

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία 
βρίσκεται στον πυρήνα ευρύτερων 
στρατηγικών θεμάτων, όπως είναι η 
ασφάλεια τροφίμων, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
κοινωνικές επιλογές και συλλογικές 
προτιμήσεις, και ότι οι γεωργικοί τομείς 
στην ΕΕ και στις ΗΠΑ διαφέρουν 
σημαντικά σε πολλά σημεία, όπως στις 
πτυχές που αφορούν την υγεία των 
καταναλωτών και τα πρότυπα ασφάλειας 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΓΤΟ και του κρέατος που έχει υποστεί 
επεξεργασία με ορμόνες·

Or. en

Τροπολογία 178
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την 
υλοποίηση διατλαντικών προτύπων– η 
ΕΕ δεν θα θυσιάσει τα πρότυπά της όσον 
αφορά την ασφάλεια, την υγεία, την 

διαγράφεται
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κοινωνική προστασία και την προστασία 
των δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Or. it

Τροπολογία 179
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία, το περιβάλλον και την 
προστασία των δεδομένων ή την 
πολιτισμική μας πολυμορφία, 
υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των 
τροφίμων που καταναλώνουμε και η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των Ευρωπαίων δεν μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης παρά μόνο μετά από 
μεγαλύτερη βελτίωση ως προς τα 
πρότυπα·

(Η σημερινή κατάσταση ως προς την 
ασφάλεια των τροφίμων ή την  προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πάντοτε ικανοποιητική και επιδέχεται 
όντως βελτίωση (πχ. χημικές ουσίες που 
διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα).)
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Or. fr

Τροπολογία 180
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια στιγμή,  
επιθυμεί η Επιτροπή να εντείνει την 
οικονομική και ρυθμιστική ολοκλήρωση 
στους κόλπους της εσωτερικής αγοράς 
και επιδιώκει επίσης να εντείνει το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό των τομέων 
των δικτύων και των υποδομών, γεγονός 
που ενέχει τον κίνδυνο απελευθέρωσης 
δραστηριοτήτων που υλοποιούνταν έως 
τώρα στο πλαίσιο των δημοσίων 
υπηρεσιών των κρατών μελών

Or. fr

Τροπολογία 181
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ θα 
διατηρήσει τα πρότυπά της όσον αφορά 
την ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων και την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Or. en

Τροπολογία 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία, τη διατροφή, το περιβάλλον
και την προστασία των δεδομένων ή την 
πολιτισμική μας πολυμορφία·
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ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Or. fr

Τροπολογία 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε σαφώς ότι επιθυμεί μια 
εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ εύλογη 
και ισορροπημένη και επανέλαβε στις 
πολιτικές κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα 
σημαντικό βήμα προόδου εάν 
αναγνωρίσουν η μία τα πρότυπα της άλλης 
όσον αφορά τα προϊόντα και εργαστούν 
για την υλοποίηση διατλαντικών 
προτύπων– η ΕΕ δεν θα θυσιάσει τα 
πρότυπά της όσον αφορά την ασφάλεια, 
την υγεία, την κοινωνική προστασία και 
την προστασία των δεδομένων ή την 
πολιτισμική μας πολυμορφία, 
υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των 
τροφίμων που καταναλώνουμε και η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των Ευρωπαίων είναι μη 
διαπραγματεύσιμες·

Or. fr

Τροπολογία 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων πολιτών καθώς και των 
τοπικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας δεν
είναι διαπραγματεύσιμες·

Or. de

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
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προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι το υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων θα διατηρηθούν·

(Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν γίνεται 
λόγος για υποβάθμιση των προτύπων στις 
διαπραγματεύσεις αντί να αναφερθεί ότι τα 
θέματα ασφάλειας των τροφίμων δεν είναι 
διαπραγματεύσιμα, καθώς αυτό δεν είναι 
αλήθεια – τα θέματα ασφάλειας των 
τροφίμων ή ΥΦΠ είναι διαπραγματεύσιμα, 
αλλά δεν είναι επιθυμητή η υποβάθμιση του 
επιπέδου προστασίας στις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η διαφορά.)

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
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Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες· Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες
και ότι το κράτος δικαίου θα πρέπει 
επίσης να ισχύει στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία και την προστασία των 
δεδομένων ή την πολιτισμική μας 
πολυμορφία, υπενθυμίζοντας ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων που 
καταναλώνουμε και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
Ευρωπαίων είναι μη διαπραγματεύσιμες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές 
κατευθύνσεις του ότι –ενώ η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου εάν αναγνωρίσουν η μία τα 
πρότυπα της άλλης όσον αφορά τα 
προϊόντα και εργαστούν για την υλοποίηση 
διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα 
θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την 
ασφάλεια, την υγεία, την υγεία των ζώων, 
την κοινωνική προστασία και την 
προστασία των δεδομένων ή την 
πολιτισμική μας πολυμορφία, 
υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των 
τροφίμων που καταναλώνουμε και η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των Ευρωπαίων είναι μη 
διαπραγματεύσιμες·

Or. en

Τροπολογία 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. εκτιμώντας ότι οι δηλώσεις του 
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έχουν ήδη βρει απόηχο στις δεσμεύσεις 
που ανέλαβαν η Επίτροπος Εμπορίου
Cecilia Malmström και ο Trade 
Representative (Εκπρόσωπος Εμπορίου) 
των Ηνωμένων Πολιτειών Michael 
Froman, στις 20 Μαρτίου στις 
Βρυξέλλες, σχετικά με την προστασία των 
δημόσιων υπηρεσιών στις εμπορικές 
συμφωνίες που διαπραγματεύονται ΕΕ 
και ΗΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 189
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη 
για την επιτυχία φιλόδοξων και 
πολύπλοκων διαπραγματεύσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τις 
πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τις 
υποκλοπές καρτών SIM της Gemalto· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα αρχή 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
ανάληψη τολμηρών δράσεων και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού για να 
διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των πολιτών μας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μέσω αυτών των συγκεκριμένων 
δράσεων πρέπει να επιδιωχθεί η 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης τόσο σε 
επίπεδο καταναλωτών όσο και σε 
πολιτικό επίπεδο, και με τον τρόπο αυτό 
να δοθεί νέα ώθηση στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι επισημαίνονται δεόντως οι πρόσφατες 
θετικές εξελίξεις στη διοίκηση και στο 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπως η
προτεινόμενη ενίσχυση των προτύπων 
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που αφορούν την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 190
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των 
φύλων και δηλώνεται ότι, σε όλες τις 
δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 
προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 23ης Μαΐου 2013 έλαβε σαφή 
θέση για την εξαίρεση των πολιτιστικών 
και οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το 
πεδίο των διαπραγματεύσεων για την 
TTIP, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
παρέχονται διαδικτυακά, αλλά ότι σε 
κανένα σημείο της διαπραγματευτικής 
εντολής δεν αναφέρεται σαφώς ότι οι 
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πολιτιστικές υπηρεσίες και τα προϊόντα 
θα πρέπει να θεωρούνται και να 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε 
σύγκριση με άλλες εμπορικές υπηρεσίες 
και προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 192
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 208 
της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπου κατοχυρώνεται ένα σύνολο 
αρχών τις οποίες πρέπει να τηρεί η 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ για να 
εξασφαλίζεται η συνεκτικότητά της·

Or. es

Τροπολογία 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-
009607/2014 η Επιτροπή δηλώνει ότι οι 
«οπτικοακουστικές υπηρεσίες» δεν 
κατατάσσονται στην κατηγορία 
«πολιτισμός» και ότι η ΕΕ δεν παρέχει 
ορισμό των «πολιτιστικών υπηρεσιών» 
για τους σκοπούς των εμπορικών 
συμφωνιών της και ότι η διατλαντική 
εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων 
(TTIP) δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν 
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τον κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Ευρώπη οι ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ των 
προϊόντων διέπονται από αυστηρές 
προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα 
και την προέλευση, ενώ στις Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν αποτελούν τίποτα 
περισσότερο από «κοινές ονομασίες» που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα 
χωρίς κανέναν περιορισμό·

Or. en

Τροπολογία 195
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα 
δεχτεί να περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 

διαγράφεται
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λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών· 

Or. it

Τροπολογία 196
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα 
δεχτεί να περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 197
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Jan 
Zahradil, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα 
δεχτεί να περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους 
ISDS, ώστε να προστατευθούν 
αποτελεσματικά οι ξένοι επενδυτές από 
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απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

τις διακρίσεις, ακόμα και στα πολύ 
ανεπτυγμένα νομικά συστήματα, 
δεδομένου ότι οι διατάξεις των διεθνών 
συμφωνιών που αποκλίνουν από το 
εθνικό δίκαιο δεν εφαρμόζονται πάντα 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα που τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με την προστασία των επενδυτών 
και την ISDS στο πλαίσιο της TTIP είναι 
διαθέσιμα, απαιτείται διαδικασία εξέτασης 
–που θα λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

Or. de

Τροπολογία 199
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
διαδικασία εξέτασης –που λαμβάνει υπόψη 
τις επικρίσεις και τα εποικοδομητικά 
σχόλια– βρίσκεται σε εξέλιξη στο 
εσωτερικό και μεταξύ των τριών 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
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των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

και των επιχειρήσεων και δη όσων είχαν 
ήδη επαφή με τον εν λόγω μηχανισμό, 
σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης 
της προστασίας των επενδύσεων και της 
ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών, 
χωρίς να θίγεται το ρυθμιστικό προνόμιο 
των κρατών··

Or. fr

Τροπολογία 200
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Επίτροπος Malmström το 
επιβεβαίωσε αυτό στη δήλωσή της στην 
επιτροπή INTA στις 18 Μαρτίου 2015 και 
υπέβαλε πρόταση για τον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων προστασίας των 
επενδυτών, τα οποία θα σέβονται απόλυτα 
τη δικαιοδοσία των εθνικών 
δικαστηρίων·

Or. en

Τροπολογία 201
Tokia Saïfi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, καθώς και με 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών, καθώς και 
του ρυθμιστικού προνομίου των κρατών··

Or. fr

Τροπολογία 202
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα 
δεχτεί να περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τώρα που τα αποτελέσματα της δημόσιας 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε ρητά στις πολιτικές του 
κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών, αλλά ότι θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι επενδυτές 
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διαβούλευσης σχετικά με την προστασία 
των επενδυτών και την ISDS στο πλαίσιο 
της TTIP είναι διαθέσιμα, απαιτείται 
διαδικασία εξέτασης –που θα λάβει υπόψη 
τις επικρίσεις και τα εποικοδομητικά 
σχόλια– στο εσωτερικό και μεταξύ των 
τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης
της προστασίας των επενδύσεων και της 
ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών·

αντιμετωπίζουν προβλήματα στα οποία 
τα εθνικά δικαστικά συστήματα δεν 
έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά, αν μη τι 
άλλο διότι τα δικαιώματα που 
παραχωρούνται στους επενδυτές στο 
πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών 
δεν είναι άμεσα εκτελεστά στα 
δικαστήρια της Βόρειας Αμερικής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα που τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με την προστασία των επενδυτών 
και την ISDS στο πλαίσιο της TTIP είναι 
διαθέσιμα, απαιτείται διαδικασία εξέτασης 
–που θα λάβει υπόψη τις σοβαρότερες
επικρίσεις και τα περισσότερο
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί ο 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών προκειμένου να 
επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ
της προστασίας των επενδύσεων και της 
ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών και 
της προστασίας του δικαιώματος της ΕΕ 
και των κρατών μελών να νομοθετούν·

Or. pt

Τροπολογία 203
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
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προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

προστασία των επενδυτών και την ISDS 
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών· 
λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι ένα 
σύστημα επίλυσης διαφορών ή ένα 
διαιτητικό δικαστήριο δεν θα ήταν 
καθόλου ευπρόσδεκτο από τους πολίτες 
των κρατών μελών και ότι θα μπορούσε 
να αποτελέσει σοβαρή προσβολή της 
κυριαρχίας των κρατών μελών, των 
δικαστηρίων τους και των εθνικών 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης που 
έχουν διαμορφωθεί εν μέρει από τους 
εθνικούς νομοθέτες τους δημοκρατικά 
εκλεγμένους από τους πολίτες των 
κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 204
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα,
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα,
μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεχής 
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λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

βελτίωση του μηχανισμού επίλυσης 
διαφορών επενδυτή-κράτους χωρίς να 
αποδυναμωθεί η προστασία των 
επενδυτών μας λόγω διακρίσεων και 
απαλλοτρίωσης χωρίς αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις σοβαρότερες επικρίσεις 
και τα περισσότερο εποικοδομητικά 
σχόλια– στο εσωτερικό και μεταξύ των 
τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης 
της προστασίας των επενδύσεων και της 
ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών
χωρίς τη χρήση του μηχανισμού ISDS·

Or. en

Τροπολογία 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της ισότιμης 
μεταχείρισης των επενδυτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές 
του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί να 
περιορίζεται η δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά 
καθεστώτα όσον αφορά τις διαφορές 
μεταξύ επενδυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τώρα που τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την ISDS
στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμα, 
απαιτείται διαδικασία εξέτασης –που θα 
λάβει υπόψη τις επικρίσεις και τα 
εποικοδομητικά σχόλια– στο εσωτερικό 
και μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της προστασίας 
των επενδύσεων και της μη εισαγωγής 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέθοδος 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κρατών πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
προσβάσιμος, να παρέχει εγγυήσεις 
αμερόληπτης εξέτασης της διαφοράς και 
να συμπεριλαμβάνει δυνατότητα 
προσβολής της πρωτόδικης απόφασης·

Or. fr
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Τροπολογία 208
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να έχει υπόψη ότι στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης για την ISDS
στην TTIP, οι πολίτες της ΕΕ ζήτησαν 
την πλήρη αφαίρεση της ISDS από την 
TTIP και όχι τη μεταρρύθμισή της·

Or. en

Τροπολογία 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ 
αποφάνθηκε στη γνωμοδότησή του 1/09 
ότι η δημιουργία μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών εκτός του θεσμικού και 
δικαιοδοτικού πλαισίου της ΕΕ θα 
στερούσε από τα δικαστήρια των κρατών 
μελών τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά 
την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ, από το δε Δικαστήριο την 
αρμοδιότητά του να εκδίδει 
προδικαστικές αποφάσεις σε απάντηση 
των ερωτημάτων που υποβάλλουν τα 
δικαστήρια αυτά και ως εκ τούτου θα 
αλλοίωνε τις αρμοδιότητες που 
ανατίθενται με τις Συνθήκες στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και στα κράτη μέλη 
και οι οποίες είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας για τη διασφάλιση της ουσίας 
του δικαίου της ΕΕ με αποτέλεσμα να 
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καθίσταται ασυμβίβαστο με τις 
Συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη 
να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές δεν θα 
μπορούν να προσβάλουν, ανεξαρτήτως 
δικαστικού μηχανισμού, τις αποφάσεις 
των κρατών μελών σε θέματα δημοσίων 
υπηρεσιών και γενικού συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε στη 
γνωμοδότησή του 2/13 ότι η αρμοδιότητα 
που έχει η Ένωση στον τομέα των 
διεθνών σχέσεων συνεπάγεται κατά 
λογική αναγκαιότητα τη δυνατότητά της 
να δεσμεύεται από αποφάσεις 
δικαιοδοτικού οργάνου που έχει συσταθεί 
ή ορισθεί δυνάμει τέτοιων συμφωνιών, 
όσον αφορά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των διατάξεών τους· 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το 
Δικαστήριο έχει επίσης διευκρινίσει ότι 
μια διεθνής συμφωνία μπορεί να έχει 
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συνέπειες επί των αρμοδιοτήτων που 
έχουν ανατεθεί σε αυτό μόνον εφόσον 
πληρούνται οι ουσιώδεις προϋποθέσεις 
για τη διαφύλαξη της φύσεως των εν 
λόγω αρμοδιοτήτων και, ακολούθως, 
μόνον εφόσον δεν θίγεται η αυτονομία 
της έννομης τάξεως της Ένωσης

Or. fr

Τροπολογία 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
αρνήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 να 
καταχωρίσει την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών «STOP TTIP», 
πιστεύοντας ότι η εν λόγω καταχώριση 
δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
κατάθεση νομικής πράξης της Ένωσης 
που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ 
τούτου η πρωτοβουλία «STOP TTIP» 
δρομολογήθηκε εκτός του πλαισίου της 
διαδικασίας που προβλέπεται από τον 
κανονισμό αριθ. 211/2011 και έχει ήδη 
συλλέξει πάνω από ένα εκατομμύριο 
υπογραφές·

Or. fr

Τροπολογία 213
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο 
πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν 
καταδείξει την ανάγκη να διενεργούνται 
οι διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά 
με τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με 
τη διαφάνεια·

διαγράφεται

(Βλέπε ενοποιημένο στοιχείο Ζ)

Or. de

Τροπολογία 214
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες, καθώς και οι εκπρόσωποι των 
ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
στηρίζει πλήρως τόσο την απόφαση του 
Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό των 
οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
όσο και την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
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σχετικά με τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 215
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σαφής 
πλειοψηφία των Ευρωπαίων στηρίζει μια 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις 
ΗΠΑ23δ, οι επικρίσεις που διατυπώθηκαν 
στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν 
καταδείξει την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

__________________
23δ Ευρωβαρόμετρο, Νοέμβριος 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#fcExportDiv

Or. en

Τροπολογία 216
Reimer Böge
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς και ότι τα κίνητρα των 
θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται 
πρέπει να ανακοινώνονται με 
αποτελεσματικότερο τρόπο στο κοινό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικειμενικές
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·
ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο 
την απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Or. de

Τροπολογία 217
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
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αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια· εκτιμώντας ότι οι σημερινές 
συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι 
διαπραγματεύσεις, μετά τις αποκαλύψεις 
περί κατασκοπίας που διενεργούσε ο 
εμπορικός εταίρος μας από την Αμερική 
μέσω της NSA σε όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια, έχουν συμβάλει ώστε να 
έχουμε ανάγκη την διαφάνεια 
προκειμένου να διαλυθεί οποιαδήποτε 
αμφιβολά σχετικά με τις προθέσεις του

Or. fr

Τροπολογία 218
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο 
πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν 
καταδείξει την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια 
εκστρατεία κατά της TTIP έχει 
δημιουργήσει την εντύπωση στον δημόσιο 
διάλογο ότι υφίσταται ανάγκη να 
διενεργούνται οι διαπραγματεύσεις για την 
TTIP με περισσότερο διαφανή τρόπο και 
χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο 
την απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για 
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 
του δημόσιου διαλόγου έχουν καταδείξει 
την ανάγκη να διενεργούνται οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες μέχρι σήμερα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει 
πλήρως τόσο την απόφαση του 
Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό των 
οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
όσο και την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
σχετικά με τη διαφάνεια·

Or. de

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο 
πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν 
καταδείξει την ανάγκη να διενεργούνται 
οι διαπραγματεύσεις για την TTIP με 
περισσότερο διαφανή τρόπο και χωρίς 
αποκλεισμούς, έχοντας υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τόσο την 
απόφαση του Συμβουλίου για
αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις όσο και την 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές 
συμφωνίες θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται με τον πλέον διαφανή 
και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, ενώ 
παράλληλα θα γίνεται σεβαστή η ανάγκη 
του απαραίτητου στοιχείου 
εμπιστευτικότητας ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι διαπραγματευτές 
μπορούν να καταλήξουν σε υψηλού 
επιπέδου τελική συμφωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει 
πλήρως τόσο την απόφαση του 
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πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαφάνεια·

Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό των 
οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
όσο και την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
σχετικά με τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. εκτιμώντας επίσης τις ευεργετικές 
προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή 
για να πείσει τον αμερικανό εταίρο 
σχετικά με το βάσιμο των απαιτήσεων για 
μια αυξημένη διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις και σχετικά με την 
ανάγκη να συνεχιστεί η εν λόγω 
ενεργητική προσέγγιση·

Or. fr

Τροπολογία 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει πραγματοποιήσει πολλές 
περισσότερες συναντήσεις με 
εκπροσώπους της βιομηχανίας παρά με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ) και αρνείται να δημοσιοποιήσει τα 
πρακτικά των συναντήσεων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση της 
ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση της 
ισχύουσας κατάστασης χωρίς τον 
προσδιορισμό νέων κόκκινων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 224
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση 
της ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο· προσθέτει ότι είναι ανάγκη 
να είναι ανά πάσα στιγμή υπό εξέταση η 
εξέλιξη των διαπραγματεύσεων·

(Δεν υπάρχει μία κατάλληλη στιγμή, 
υπάρχουν πολλές)

Or. fr

Τροπολογία 225
Marine Le Pen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση της 
ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει 
εξονυχιστική αναψηλάφηση της 
νομιμότητας και της χρησιμότητας αυτής 
της συμφωνίας, καθώς και η 
δημοσιοποίηση του συνόλου των 
εγγράφων της διαπραγμάτευσης και των 
διοργανικών ανταλλαγών, ήδη 
υφισταμένων ή υπό προετοιμασία·

Or. fr

Τροπολογία 226
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση της 
ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση της 
ισχύουσας κατάστασης, παρόλο που είναι 
σαφές σε όλους ότι τα επιθετικά 
συμφέροντα που έχουν εκφραστεί από τον 
αντισυμβαλλόμενο θέτουν σε μεγάλο 
κίνδυνο τα προνόμια των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και αποτελούν ιδιαίτερη 
απειλή για τον γεωργικό μας τομέα·

Or. it
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Τροπολογία 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση 
της ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο·

Or. de

Τροπολογία 228
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013, αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί 
ακόμη ένα κοινό κείμενο·

Or. de

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
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μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση 
της ισχύουσας κατάστασης·

μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο·

Or. en

Τροπολογία 230
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ βρίσκονται 
σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013 αλλά 
ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα 
κοινό κείμενο και ότι τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να υπάρξει εξέταση 
της ισχύουσας κατάστασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ ξεκίνησαν
τον Ιούλιο του 2013 αλλά ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα κοινό
κείμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πολιτικός απολογισμός είναι μια χρήσιμη 
άσκηση προκειμένου να επηρεαστεί η 
κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 231
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 
εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η 
TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι αβέβαια και ότι απαιτούνται 
ευκαιρίες για διάλογο με τις χώρες αυτές 
σχετικά με τον αντίκτυπο της TTIP·
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Or. en

Τροπολογία 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP
αναμένεται να αποτελέσει μια μικτή 
συμφωνία που θα απαιτεί κύρωση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και από τα 28 κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 233
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μηχανισμοί πρόωρων διαβουλεύσεων 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 
περαιτέρω εκτιμήσεων επιπτώσεων με 
διευρυμένες διαβουλεύσεις με 
ενδιαφερόμενα μέρη νωρίτερα στη 
νομοθετική διαδικασία, ενδέχεται να 
προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και 
την εγκατάλειψη ρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
και των καταναλωτών·

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει ακόμα να 
αξιολογηθεί περαιτέρω ο αντίκτυπος της 
TTIP όσον αφορά τη διάσταση του 
φύλου, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, την ευημερία και 
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την υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει εντεινόμενες 
ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή της 
ασφάλεια και την ανάγκη για 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της και των οδών 
διαμετακόμισης ενόψει πολιτικών και 
γεωπολιτικών εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία κύρωσης για μια τέτοια 
συμφωνία με τόσο ευρύ φάσμα 
επιδράσεων πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
στάδιο δημοψηφίσματος σε κάθε κράτος 
μέλος ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο 
των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων
για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

1. ζητεί να αναστείλει η Επιτροπή τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις για την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 237
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια 
φιλόδοξη, ισορροπημένη και υψηλής 
ποιότητας εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία προς το συμφέρον των 
πολιτών, που θα προαγάγει την αειφόρο 
ανάπτυξη, θα στηρίξει τη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας για 
τους ευρωπαίους εργαζόμενους, θα 
ωφελήσει άμεσα τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, θα αυξήσει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει νέες 
δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως 
τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της συμφωνίας 
είναι σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 238
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα 
ανοίξει νέες δυνατότητες για τις εταιρείες 
της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο 
της συμφωνίας, η νομική της εγκυρότητα, 
καθώς και οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης και εφαρμογής της
έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων

Or. fr

Τροπολογία 239
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της 

i) να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για 
την TTIP·
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ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 240
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές εξασφαλίζοντας 
την προστασία των υφιστάμενων και των 
μελλοντικών επιπέδων προστασίας, θα 
αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και 
θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τις 
εταιρείες της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ· το 
περιεχόμενο της συμφωνίας είναι 
σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων·

(Η τροπολογία βασίζεται στην πρόταση του 
ΕΓΕΚ, του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Ενώσεων Καταναλωτών.)

Or. en

Τροπολογία 241
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την ανάπτυξη, θα στηρίξει τη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους 
ευρωπαίους εργαζόμενους, θα ωφελήσει 
άμεσα και έμμεσα τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, θα αυξήσει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει νέες 
δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως 
τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία, σε πνεύμα 
αμοιβαιότητας και εκατέρωθεν 
πλεονεκτημάτων, που θα προαγάγει την 
αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·
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Τροπολογία 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, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη με επιμερισμένα 
οφέλη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα 
στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας 
θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές μέσω της 
διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου για 
τις θέσεις εργασίας, υφιστάμενες και 
προσεχείς, για τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, για την πάταξη 
της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής 
και των φορολογικών παραδείσων, θα 
αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και 
θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τις 
εταιρείες της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, και θα 
συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων 
ξένων επενδύσεων στην ΕΕ·· το 
περιεχόμενο της συμφωνίας είναι 
σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων, οι οποίες οφείλουν 
ούτως ή άλλως να λαμβάνουν υπόψη τις 
εξελίξεις στην παγκόσμια διεθνή σκηνή·

Or. en
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Τροπολογία 244
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα εξασφαλίσει 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, θα 
στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας 
θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές μέσω της 
εξασφάλισης ενός ενισχυμένου επιπέδου 
προστασίας για το παρόν και για το 
μέλλον, θα αυξήσει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει νέες 
δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως 
τις ΜΜΕ· θα εφαρμόζει την αρχή της 
προφύλαξης, θα διασφαλίζει την 
προστασία των δεδομένων, θα 
διατηρήσει και θα αναπτύξει τις 
αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες, λόγου 
χάρη στην υγεία και στην εκπαίδευση, θα 
εγγυηθεί την ύπαρξη της οικογενειακής 
γεωργίας και των γεωγραφικών 
ενδείξεων, θα εξασφαλίσει την 
πολιτιστική ποικιλομορφία και θα 
διαθέτει μία συνεκτική πολιτική 
συνεργασίας για την ανάπτυξη· το 
περιεχόμενο της συμφωνίας είναι 
σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, μεταξύ άλλων 
μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων προστασίας 
των καταναλωτών στις 
διαπραγματεύσεις, θα αυξήσει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει νέες 
δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως 
τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της συμφωνίας 
είναι σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων·

Or. de

Τροπολογία 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια 
ισορροπημένη και υψηλής ποιότητας 
εμπορική και επενδυτική συμφωνία που 
προάγει την αειφόρο ανάπτυξη, που 
συμμορφώνεται πλήρως με τα 
υφιστάμενα και τα μελλοντικά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα 
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εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της 
ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

της ΕΕ και που δεν δημιουργεί κανενός 
είδους φραγμό, ούτε σε νομικό, ούτε σε 
πολιτικό επίπεδο, ως προς την εφαρμογή 
των ισχυόντων νόμων της ΕΕ ή ως προς 
την έγκριση νέων· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία, βασισμένο σε έναν 
ενιαίο φορέα που θα προαγάγει το εμπόριο 
και τις επενδύσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, 
θα στηρίξει τη δημιουργία υψηλής 
ποιότητας θέσεων εργασίας για τους 
ευρωπαίους πολίτες, θα ωφελήσει άμεσα 
τους ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει 
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα 
ανοίξει νέες δυνατότητες για τις εταιρείες 
της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 
ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ, χωρίς εξασθένιση των 
προτύπων της ΕΕ, της ασφάλειας των 
τροφίμων και της προστασίας των 
γεωγραφικών ενδείξεων· το περιεχόμενο 
της συμφωνίας είναι σημαντικότερο από 
την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP θα οδηγήσουν σε μια βαθιά, 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, ισορροπημένη 
και υψηλής ποιότητας εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που θα προαγάγει 
την αειφόρο ανάπτυξη, θα στηρίξει τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας για τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους, θα ωφελήσει άμεσα τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, θα αυξήσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει 
νέες δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, 
ιδίως τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της 
συμφωνίας είναι σημαντικότερο από την 

i) να διασφαλιστεί ότι οι διαφανείς 
διαπραγματεύσεις για την TTIP θα 
οδηγήσουν σε μια βαθιά, ολοκληρωμένη, 
φιλόδοξη, ισορροπημένη και υψηλής 
ποιότητας εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία που θα προαγάγει την αειφόρο 
ανάπτυξη, θα στηρίξει τη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας για 
τους ευρωπαίους εργαζόμενους, θα 
ωφελήσει άμεσα τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, θα αυξήσει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα και θα ανοίξει νέες 
δυνατότητες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως 
τις ΜΜΕ· το περιεχόμενο της συμφωνίας 
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ταχύτητα των διαπραγματεύσεων· είναι σημαντικότερο από την ταχύτητα των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 250
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να μεριμνήσει ώστε η αμοιβαιότητα 
σε θέματα κοινωνικών, υγειονομικών και 
περιβαλλοντικών νορμών να αποτελέσει 
θεμελιώδη αρχή στις διαπραγματεύσεις  
για την ΤΤΙΡ· η ΤΤΙΡ δεν πρέπει 
επ'ουδενί να εξασθενήσει τις ευρωπαϊκές 
νόρμες σε αυτούς τους τομείς· η 
διαφύλαξή τους πρέπει να θεωρηθεί 
κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 251
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να τηρεί το άρθρο 208 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, το οποίο θεσπίζει την 
αρχή της συνοχής των πολιτικών για την
ανάπτυξη και απαιτεί να λαμβάνονται 
υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής 
συνεργασίας στις διαπραγματεύσεις 
TTIP, με δεδομένες τις διασυνδέσεις 
μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για το 
εμπόριο και την ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 252
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να διασφαλίσει ότι η ρήτρα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει

–επιβεβαίωση των υποχρεώσεων των 
κρατών που απορρέουν από την 
Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες 
σχετικές διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του Διεθνούς
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα·

– διασφάλιση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
θα ερμηνεύσουν τις διατάξεις της 
συμφωνίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

διασφάλιση ότι καμία από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την 
τροποποίηση των υποχρεώσεων για 
σεβασμό, προστασία και εφαρμογή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ·

– εξαίρεση που θα επιτρέπει στα μέρη να 
αναστείλουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία εάν 
συντρέχουν λόγοι να θεωρείται ότι θα 
προκληθεί παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·
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– μηχανισμό που θα προάγει την 
εκπόνηση περιοδικών εκτιμήσεων 
επιπτώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι οποίες θα εκπονούνται 
από κοινού από ειδική επιτροπή του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

– μηχανισμό για την υποβολή 
καταγγελιών σε εθνικά δικαστήρια ούτως 
ώστε να κινούνται έρευνες από τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με διαφορές που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα οι 
οποίες προκύπτουν από τη συμφωνία·

– διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η 
ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου·

– διασφάλιση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
δεν θα ευνοήσουν με κανένα τρόπο τους 
πολίτες τους και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος πολιτών άλλων 
κρατών βάσει της ιθαγένειάς τους για 
οιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με αυτή τη 
συμφωνία, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, 
την εθνική ασφάλεια, το έγκλημα ή 
λόγους σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος, όπως π.χ. διεθνώς 
αναγνωρισμένα εργασιακά πρότυπα, 
πρότυπα για το περιβάλλον, τη δημόσια 
υγεία ή την επισιτιστική ασφάλεια·

– προσιτό μηχανισμό για την επιβολή 
κυρώσεων όταν παραβιάζονται 
θεμελιώδη δικαιώματα και πρότυπα και 
έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες για 
διάλογο και διαμεσολάβηση·

Or. en

Τροπολογία 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
λαμβάνει υπόψη ότι το εμπόριο δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για τη 
βελτίωση της ευημερίας, πράγμα το οποίο 
θα μπορούσε να σημαίνει διακοπή των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP μέχρις 
ότου υπάρξουν βάσιμες αποδείξεις ότι οι 
προηγούμενες εκτιμήσεις της Επιτροπής 
σχετικά με τη μετατόπιση θέσεων 
εργασίας δεν συνιστούν πλέον εύλογη  
ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 254
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i β) να απορρίψει την προσέγγιση της 
λεγόμενης «ζωντανής» συμφωνίας και να 
επιμείνει ότι θα πρέπει να αποφασιστούν 
στις διαπραγματεύσεις όλα τα σημαντικά 
επιμέρους ζητήματα , διότι τίποτε δεν θα 
έχει συμφωνηθεί πριν συμφωνηθούν τα 
πάντα· να απορρίψει την πρόταση η 
οποία προβλέπει εκ των υστέρων 
μεταβίβαση των κανονιστικών 
ζητημάτων – παρακάμπτοντας τη 
δημοκρατική νομοθετική διαδικασία– σε 
ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων·

Or. en

Τροπολογία 255
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 256
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
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διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –εφαρμογή
της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά (για 
αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες 
συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της 
διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του φορολογικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ·

Or. fr

Τροπολογία 257
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
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της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 258
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης), μείωση των 
ΜΔΦ και ενίσχυση της συμβατότητας 
των ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς 
και ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 

ii) να επισημανθεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
για την TTIP ούτε προετοιμάστηκαν υπό 
συνθήκες διαφάνειας, ούτε αποσκοπούν 
στην υπεράσπιση των οικονομικών 
συμφερόντων των κρατών μελών και των 
πολιτών τους·
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εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας 
με παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Or. fr

Τροπολογία 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
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αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων καθώς και του επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και με 
πρόληψη του κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Or. fr

Τροπολογία 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, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή, δίκαιο και 
γνήσια ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
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εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, μεταξύ 
άλλων μέσω ενός δομημένου συστήματος 
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
διαδικασιών αποτίμησης και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
επακριβούς απολογισμού ως προς τη 
διάσταση του φύλου 

Or. en

Τροπολογία 261
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
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σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
τήρηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών και των περιφερειών 
με νομοθετικές εξουσίες και πρόληψη του 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ·

Or. it

Τροπολογία 262
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης), μείωση των 
ΜΔΦ και ενίσχυση της συμβατότητας 
των ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς 
και ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας 
με παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 

ii) να παρουσιάσει ενώπιον του 
Κοινοβουλίου αλλά και του κοινού εν γένει 
τα εφικτά και προσδοκώμενα οικονομικά 
και κοινωνικά αποτελέσματα του 
προγράμματός της για το TTIP, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τις θέσεις 
απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, 
ανά τομέα και ανά χώρα· να παρουσιάσει 
ενώπιον του Κοινοβουλίου αλλά και του 
κοινού εν γένει αξιολόγηση του 
ενδεχόμενου κόστους που θα έχει η 
μείωση των λεγόμενων μη εμπορικών 
φραγμών, και σε σχέση με τις μειωμένες 
βλέψεις της Επιτροπής όσον αφορά τη 
θέσπιση στην Ένωση νομικού πλαισίου 
για οικονομικούς και 
χρηματοπιστωτικούς παράγοντες, κάτι 
που θα ήταν προς όφελος ολόκληρης της 
κοινωνίας 
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και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· εκφράζει 
συνεπώς την ικανοποίησή του διότι όλοι 
οι μείζονες παράγοντες στις 
διαπραγματεύσεις έχουν δεσμευτεί 
δημοσίως ότι θα επιδιώξουν αυτούς τους 
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σκοπούς 

Or. en

Τροπολογία 264
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέτρα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Or. de

Τροπολογία 265
Yannick Jadot, Ska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ 
και ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –
πρόσβαση στην αγορά, μείωση των ΜΔΦ 
και ενίσχυση της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, καθώς και ανάπτυξη 
παγκόσμιων εμπορικών κανόνων – όλοι 
αυτοί οι τομείς έχουν διαφορετικούς 
στόχους, αφορούν διαφορετικούς 
παράγοντες και ποικίλλουν ως προς το 
πεδίο και τον χρονικό ορίζοντα 
εφαρμογής, γεγονός που επιβάλλει να 
εξετάζονται ξεχωριστά και όχι στο 
πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης·με 
στόχο μια ολοκληρωμένη δέσμη· οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε διαρθρωτικά 
μέσα επίτευξης μεγαλύτερης διατλαντικής 
συνεργασίας με παράλληλη τήρηση των 
ρυθμιστικών προτύπων και πρόληψη του 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ, ενώ παράλληλα θα 
εξασφαλίζεται η ευχέρεια και των δύο 
εταίρων να θεσπίζουν πρότυπα που 
παρέχουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας 
του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, 
των καταναλωτών και της ιδιωτικής 
ζωής από εκείνα που απαιτεί η 
συμφωνία·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii



AM\1055724EL.doc 73/92 PE552.119v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να 
οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με 
παράλληλη τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων και πρόληψη του κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

ii) να επισημανθεί ότι, αν και οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP
συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τρεις βασικούς τομείς –φιλόδοξη 
βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις 
και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα 
της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και 
ενίσχυση της συμβατότητας των 
ρυθμιστικών καθεστώτων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών κανόνων για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και 
δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου 
εμπορίου– όλοι αυτοί οι τομείς είναι 
εξίσου σημαντικοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η 
TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και 
δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού και
να οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια 
ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε 
αμοιβαία βάση και σε διευκόλυνση του 
εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε διαρθρωτικά μέσα επίτευξης 
μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 267
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii α) να ενσωματώσει κανόνες για τη 
διαφάνεια και τη καταπολέμηση του 
οικονομικού εγκλήματος προκειμένου να 
προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και 
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ΗΠΑ ως προς την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, των παράνομων ροών 
κεφαλαίων και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και προκειμένου να θεσπιστούν 
υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως κατά 
του χρηματοοικονομικού και 
φορολογικού εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
συνεργασίας για την εφαρμογή των 
προτύπων κανόνων κατά της δωροδοκίας 
και ενεργειών για την προαγωγή της 
διαφάνειας στην υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τη διαχείριση εταιρειών, για 
την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και για 
την εδραίωση της ακεραιότητας των 
δημοσίων λειτουργών, των παραγόντων 
του πολιτικού βίου και των στελεχών του 
ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 268
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii α) να εξασφαλίσει ότι, παράλληλα με 
την εγγύηση της προστασίας που 
επιτυγχάνεται από τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς της ΕΕ, η ΤΤΙΡ θα 
προχωρήσει πέρα από τα τεχνικά εμπόδια 
του ΠΟΕ όσον αφορά τις συμφωνίες 
εμπορίου, σε τομείς όπως αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, απαιτήσεις προϊόντων, ή 
πρότυπα, καθώς και σε ό,τι αφορά την 
παροχή διαφάνειας κατά την 
προετοιμασία και διαθεσιμότητα των 
τεχνικών κανονισμών·

Or. en
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Τροπολογία 269
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii α) να μεριμνήσει ώστε το πολύ υψηλό 
επίπεδο των ευρωπαϊκών προτύπων 
προστασίας που υφίστανται για τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
θεωρείται ως ένα επίτευγμα που αξίζει να 
προστατευθεί στον μέγιστο βαθμό, και να 
μην υποβαθμίσει σε καμία περίπτωση τα 
νομικώς κατοχυρωμένα πρότυπα που 
ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον 
αφορά, για παράδειγμα, την ασφάλεια 
των προϊόντων, την προστασία της 
υγείας, την κοινωνική προστασία, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
προστασία του κλίματος, την προστασία 
των τροφίμων και την προστασία των 
ζώων, ούτε και τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τα δικαιώματα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
αλλά αντίθετα να επιδιώξει τη βελτίωση 
των εν λόγω προτύπων· να διασφαλίσει 
ότι τα εν λόγω πρότυπα προστασίας θα 
μπορούν να βελτιστοποιηθούν στο μέλλον 
και θα μπορούν να προσαρμοστούν 
μονομερώς από το εκάστοτε κράτος 
μέλος βάσει των πλέον πρόσφατων 
πορισμάτων χωρίς περιορισμούς ·

Or. en

Τροπολογία 270
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii β) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις στη Συνθήκη 
δεν θα υπονομεύουν το δικαίωμα της ΕΕ 
και των κρατών μελών της να ορίζουν τα 
επίπεδα προστασίας και ότι οποιαδήποτε 
τέτοια πολιτική δεν θα εξασφαλίζεται εις 
βάρος της κοινωνικής συνοχής ή της 
παράδοσης κρίσιμων υποδομών ή 
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και ότι θα 
συζητηθούν με γνώμονα τη διατήρηση 
των υψηλότερων προτύπων, κάτι που θα 
γίνει στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
επιπέδων προστασίας, ιδίως σε τομείς 
όπως η νομοθεσία για την υγεία και την 
ασφάλεια, την εκπαίδευση, τους 
καταναλωτές, την εργασία και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 271
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii γ) να ληφθεί υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας ορίζει την εμπορική πολιτική 
της ΕΕ ως ουσιώδες τμήμα της 
συνολικής εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης και ότι η πολιτική αυτή πρέπει 
επομένως να περιλαμβάνει 
αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς στόχους, καθώς και να 
συμβάλλει στην εκπλήρωση των άλλων 
στόχων που προβλέπονται στη Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 272
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται και 
προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και να 
σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις σε 
ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 
σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων·

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται και 
προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και να 
σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις και 
επιδιώξεις σε ζητήματα που άπτονται του 
παγκόσμιου εμπορίου, των επενδύσεων και 
των εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, νόρμες, κανόνες και κανονισμοί, 
με σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο, 
ισχύον για όλους διατλαντικό όραμα και 
μια κοινή δέσμη στρατηγικών στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 273
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται 
και προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και 
να σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις σε 
ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
και να αναδειχθεί η ανάγκη υποστήριξης 
των ανεξάρτητων εθνικών εμπορικών 
πολιτικών, ενώ θα επιδιώκεται
παράλληλα μια ευρωπαϊκή συνεργασία 
που θα εισηγείτο μια προστασία των 
ευρωπαϊκών αγορών·
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σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 274
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται και 
προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και να 
σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις σε 
ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 
σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων·

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται και 
προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και να 
σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις σε 
ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 
σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων· να ληφθεί υπόψη, 
δεδομένου του μεγέθους της διατλαντικής 
αγοράς, ότι η ΤΤΙΡ αποτελεί ευκαιρία για 
τη διαμόρφωση και διευθέτηση της 
παγκόσμιας εμπορικής τάξης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία 
και των δύο οικονομιών σε έναν 
δικτυωμένο και αλληλένδετο κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 275
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-
ΗΠΑ εν γένει και της TTIP ειδικότερα, 
μεταξύ άλλων ως δυνατότητα 
προώθησης των αρχών και των αξιών 
που μοιράζονται και προασπίζονται η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ και να σχεδιαστούν κοινές 
προσεγγίσεις σε ζητήματα που άπτονται 
του παγκόσμιου εμπορίου, των 
επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεων, 
όπως αυστηρά πρότυπα, κανόνες και 
κανονισμοί, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα 
ευρύτερο διατλαντικό όραμα και μια 
κοινή δέσμη στρατηγικών στόχων·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ολοκλήρωσή 
της εταιρικής σχέσης μπορεί να έχει 
θετική σημασία σε διεθνές επίπεδο μόνο 
εάν η δημιουργία μιας μεγάλης 
διατλαντικής αγοράς και ο επιδιωκόμενος 
καθορισμός νέων κοινών προτύπων 
γίνουν αναπόσπαστο μέρος των διεθνών 
προσπαθειών για την εφαρμογή ενός 
δίκαιου, συνεργατικού και πολυμερούς 
παγκόσμιου συστήματος εμπορίου και 
δεν σημάνουν την εδραίωση της 
τρέχουσας δεσπόζουσας θέσης των 
πρωτοπόρων αγορών· απορρίπτει, ως εκ 
τούτου, τον σφετερισμό της TTIP από 
επιφανείς πολιτικούς, τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και σε κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι την 
αντιλαμβάνονται ως ένα είδος ΝΑΤΟ της 
οικονομίας, έναν ευφημισμό δηλαδή για 
την απόδοση γεωπολιτικών προεκτάσεων 
στην διατλαντική συνεργασία των 
αγορών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των 
αρχών και των αξιών που μοιράζονται και 
προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ και να 
σχεδιαστούν κοινές προσεγγίσεις σε 
ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 

iii) να ληφθεί υπόψη η στρατηγική 
σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ 
εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων ως δυνατότητα προώθησης των
αρχών και των αξιών φιλελεύθερου και 
κανονιστικού ερείσματος που μοιράζονται 
και προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ 
καθώς σχεδιάζουν κοινές προσεγγίσεις σε 
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εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 
σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων·

ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά 
πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, με 
σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 
διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη 
στρατηγικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 277
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να επιμείνει ότι κάθε επέκταση του 
συντονισμού με τις ΗΠΑ σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 
πρέπει να εξαρτάται από τον τερματισμό 
των προγραμμάτων μαζικής 
παρακολούθησης και στοχευμένης 
παρείσφρησης εις βάρος πολιτών της ΕΕ, 
θεσμικών οργάνων και κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 278
Jan Huitema

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις 
του ρωσικού εμπάργκο, κυρίως στον 
γεωργικό τομέα, και να μην παραμεληθεί 
η συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρισιμότητα 
της γεωργίας· να επισημανθεί πόσο 
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σημαντική είναι η δυνατότητα 
πρόσβασης σε σειρά διαφορετικών 
αγορών και η ανάγκη ισχυρών και 
στρατηγικών εμπορικών συμπράξεων με 
αξιόπιστους εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να επιδιωχθεί ο προσανατολισμός 
των διαπραγματεύσεων προς μία 
ρυθμιστική σύγκλιση, θεμελιωμένη σε 
αυστηρά πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό 
μοντέλο και τα υψηλά ποιοτικά του 
πρότυπα είναι αδιαπραγμάτευτα· 

Or. fr

Τροπολογία 280
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii β) να λαμβάνει υπόψη ότι η ΤΤΙΡ θα 
επηρεάσει τρίτες χώρες με τις οποίες η 
ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη στενές 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις βάσει 
συμφωνιών, και με τις οποίες θα 
ανακύψουν νέες διεργασίες ολοκλήρωσης 
και νέες διαδράσεις εξαιτίας της 
επιδιωκόμενης σύναψης περισσότερων 



PE552.119v01-00 82/92 AM\1055724EL.doc

EL

διμερών ή πολυμερών εμπορικών ή 
επενδυτικών συμφωνιών· να υπενθυμίσει 
συνεπώς ότι για αυτόν τον λόγο είναι 
απαραίτητη, στο πλαίσιο της TTIP, η 
παραίτηση από κάθε είδους κανονισμούς 
που περιορίζουν τον πολιτικό χώρο 
δράσης των εταίρων για την υλοποίηση 
των αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, 
υγειονομικών και κοινωνικο-πολιτικών 
απαιτήσεων των ίδιων των πολιτών τους·

Or. en

Τροπολογία 281
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα τη 
δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει να 
αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε πολυμερές 
επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει ένα ενδιάμεσο στάδιο για τη 
διενέργεια ευρύτερων εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και δεν θα θεωρηθεί 
εναλλακτική πρόταση ως προς διαδικασία 
του ΠΟΕ· οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες 
αποτελούν πάντα τη δεύτερη καλύτερη 
λύση και δεν πρέπει να αποτρέπουν τις 
βελτιώσεις σε πολυμερές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 282
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα τη 
δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει να 
αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε πολυμερές 
επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο και κίνητρο για τη 
διενέργεια ευρύτερων εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και δεν θα θεωρηθεί 
εναλλακτική πρόταση ως προς διαδικασία 
του ΠΟΕ· υπογραμμίζει ότι, γενικά, θα 
πρέπει να προτιμώνται πολυμερείς λύσεις 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ σε σχέση με τις 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

Or. fr

Τροπολογία 283
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική 
πρόταση ως προς διαδικασία του ΠΟΕ·
οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες 
αποτελούν πάντα τη δεύτερη καλύτερη 
λύση και δεν πρέπει να αποτρέπουν τις 
βελτιώσεις σε πολυμερές επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις
διαφορές που έχει κληθεί να επιλύσει ο 
ΠΟΕ και τις ρυθμιστικές αποκλίσεις 
μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών, αλλά και τις αποκλίνουσες 
επιδιώξεις των διαφόρων κρατών μελών, 
ότι καμία νέα διμερής συμφωνία δεν θα 
προταθεί μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών·

Or. fr

Τροπολογία 284
Viviane Reding



PE552.119v01-00 84/92 AM\1055724EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα τη 
δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει να 
αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε πολυμερές 
επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· να 
επιδιώξει ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο· οι διμερείς και 
πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες 
αποτελούν πάντα τη δεύτερη καλύτερη 
λύση και δεν πρέπει να αποτρέπουν τις 
βελτιώσεις σε πολυμερές επίπεδο· να 
επιδιώξει συνέργιες με άλλες εμπορικές 
συμφωνίες που βρίσκονται αυτή τη 
περίοδο στο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, όπως συγκεκριμένα η 
TiSA, και με εγχώριες προτεραιότητες 
όπως η επίτευξη μιας πραγματικά 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 285
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
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ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα 
τη δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει 
να αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε 
πολυμερές επίπεδο·

ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· να δώσει 
προτεραιότητα σε διεθνή και πολυμερή 
φόρα, να καταβάλει προσπάθειες για την 
βελτίωση και τον εκδημοκρατισμό των 
διεθνών οργανισμών και να αποφύγει τον 
πειρασμό της πρότασης ή της επιβολής 
στον υπόλοιπο κόσμο παγκόσμιων 
κανόνων που συμφωνήθηκαν ερήμην του·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα τη 
δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει να 
αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε πολυμερές 
επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα τη 
δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει να 
αποτρέπουν οποιεσδήποτε προσπάθειες 
προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές
βελτιώσεις σε πολυμερές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική 
πρόταση ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες αποτελούν 
πάντα τη δεύτερη καλύτερη λύση και δεν 
πρέπει να αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε 
πολυμερές επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν 
λειτουργεί ούτε αποτρεπτικά, ούτε 
αρνητικά ως προς διαδικασία του ΠΟΕ οι 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει 
να αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε 
πολυμερές επίπεδο

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια 
ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων 
και δεν θα θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση 
ως προς διαδικασία του ΠΟΕ· οι διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες αποτελούν πάντα 
τη δεύτερη καλύτερη λύση και δεν πρέπει 
να αποτρέπουν τις βελτιώσεις σε 
πολυμερές επίπεδο·

iv) να διασφαλιστεί, με δεδομένες ιδίως τις 
πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
ότι μια ανοικτή και προσβάσιμη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για τη διενέργεια ευρύτερων 
εμπορικών διαπραγματεύσεων και δεν θα 
θεωρηθεί εναλλακτική πρόταση ως προς 
διαδικασία του ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ 
σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορικής πολιτικής, και ζητεί από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εστίαση 
του ενδιαφέροντος στην προστασία των 
δικαιωμάτων και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων αντικατοπτρίζεται 
όχι μόνον στο κεφάλαιο της συμφωνίας 
που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα, αλλά 
σε ολόκληρο το κείμενο, καθώς και σε 
όλες τις μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων 
και τις αξιολογήσεις της εφαρμογής της 
συμφωνίας·

Or. es

Τροπολογία 290
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να μεριμνήσει ώστε να 
πραγματοποιείται η επίλυση των 
διαφορών σχετικά με επενδύσεις στο 
πλαίσιο των δικαιοδοσιών των μερών· Η 
επίλυση των διαφορών δεν πρέπει να 
ανατίθεται σε ιδιωτικό μηχανισμό· 

Or. fr

Τροπολογία 291
Maria Arena, Jan Keller



PE552.119v01-00 88/92 AM\1055724EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να μεριμνήσει ώστε να περιέχει η 
ΤΤΙΡ ρήτρα καταγγελίας της συμφωνίας 
από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη·

Or. en

Τροπολογία 292
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν 
θα πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να 
θιγεί η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των οπτικοακουστικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού 
τομέα, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να μεριμνήσει ώστε οι τομείς που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
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αρμοδιότητα των κρατών μελών διότι 
αφορούν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος
(λόγου χάρη οι τομείς της εκπαίδευσης, 
της υγείας και της κοινωνικής 
ασφάλειας) να τεθούν εκτός 
διαπραγματευτικής εντολής·

Or. fr

Τροπολογία 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να συστήσει  από κοινού με το 
Συμβούλιο και παράλληλα με τις 
διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΤΤΙΡ 
μία πραγματική εξωτερική 
αντιπροσωπεία της Ευρωζώνης 
προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή των 
πλεονεκτημάτων του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 295
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης 
των επιπτώσεων της ΤΤΙΡ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· να 
ελαχιστοποιήσει τον δυνητικά σοβαρό 
κίνδυνο της μειωμένης πρόσβασης στην 
αγορά και της απορρέουσας εκτροπής 
του εμπορίου για ορισμένες χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 296
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να σεβαστεί την καταστατική 
υποχρέωση προβολής της πολιτιστικής 
πολυμορφίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 167 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ μέσω 
μιας σαφούς και ρητής εξαίρεσης από τις 
διαπραγματεύσεις του πολιτισμικού και 
του δημιουργικού κλάδου, όπως είναι ο 
οπτικοακουστικός τομέας, τα μέσα
ενημέρωσης και ο εκδοτικός τομέας ·

Or. en

Τροπολογία 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) εκτιμά ότι η έννοια της 
αμοιβαιότητας πρέπει να συνέχει τους 
ευρωπαίους διαπραγματευτές 
προκειμένου να αναδείξουν, με 
νηφαλιότητα αλλά και με σθένος, τις 
ανυποχώρητες βλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον αγώνα εναντίον των 
ανισοτήτων από την άποψη της 
πρόσβασης στις δημόσιες και ιδιωτικές 
συμβάσεις και της διαχείρισης, 
προκειμένου να διαθέτουν και τα δύο 
μέρη κοινούς κανόνες στο παιχνίδι της 
παγκοσμιοποίησης·
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Or. fr

Τροπολογία 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv β) να συστήσει, από κοινού με την ΕΚΤ 
και τους ομολόγους τους των ΗΠΑ, 
επιτροπής εποπτείας της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας 
δολαρίου/ευρώ, δεδομένου ότι οι 
διακυμάνσεις της εν λόγω 
συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρεάζουν 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πολλούς 
βιομηχανικούς τομείς και υπηρεσίες σε 
σύγκριση με τους προαναφερόμενους 
ρυθμιστικούς παράγοντες και σε 
ευρύτερη κλίμακα από την απλή 
διατλαντική διάσταση στο βαθμό που η 
ζώνη του δολαρίου δεν περιορίζεται στις 
ΗΠΑ, αλλά περιλαμβάνει πολλές άλλες 
χώρες της Λατινικής Αμερικής και της 
Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, 
η οποία διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια 
μια ελάχιστα κυμαινόμενη ισοτιμία 
δολαρίου·

Or. en

Τροπολογία 299
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv β) να συνειδητοποιεί ότι η TTIP και 
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άλλες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες 
ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν τους 
παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες και να 
θέσουν νέα πρότυπα που μπορεί να 
δημιουργούν διακρίσεις, δεδομένου ότι 
αποκλείονται περίπου 130 χώρες από τις 
διαπραγματεύσεις και δεδομένου του 
κινδύνου να τεθούν στο περιθώριο 
σημαντικά ζητήματα για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η 
επισιτιστική ασφάλεια,, οι γεωργικές 
επιδοτήσεις και ο μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής· να εντείνει τις 
προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 
στα δημοκρατικά πολυμερή φόρα, 
σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της UNCTAD, και να 
ξεπεραστεί το τρέχον αδιέξοδο στον Γύρο 
της Ντόχα·

Or. en

Τροπολογία 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αα) να θεωρήσει ότι η συμφωνία αυτή δεν 
πρόκειται να αποβεί επωφελής για όλους 
παρά μόνον εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρει τον τρόπο για μεγαλύτερη 
ολοκλήρωση, μέσω της επίτευξης της 
εσωτερικής αγοράς και της ενίσχυσης της 
οικονομικής, δημοσιονομικής, 
φορολογικής και πολιτικής της 
διακυβέρνησης·

Or. fr


