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Amendement 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat de TTIP-
onderhandelingen transparanter zijn dan 
alle onderhandelingen over internationale 
overeenkomsten in het verleden;
overwegende dat het geheime karakter van 
de onderhandelingen die in het verleden 
zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

Or. de

Amendement 157
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, samen met een 
gebrek aan communicatie, bij het grote 
publiek en sommige beleidsmakers tot een 
gebrekkige interpretatie aangaande het 
verloop van het onderhandelingsproces 
hebben geleid; voegt daaraan toe dat 
onderhandelingen op dit niveau niet zo 
transparant mogen verlopen dat de 
behartiging van het algemeen belang van 
de EU door de onderhandelaars in gevaar 
komt of ondermijnd wordt doordat onze 
strategie aan onze partner of derden ter 
ore komt; wijst er in dit verband op dat er 
geen vervolging is ingesteld naar 
aanleiding van de publicatie van 
vertrouwelijke documenten die op internet 
zijn uitgelekt, hoewel dat duidelijk een 
inbreuk is;

Or. fr

Amendement 158
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat een verkeerde indruk 
is gewekt dat de onderhandelingen
vertrouwelijk van aard waren, en dat dit 
tot bezorgdheid onder het grote publiek 
heeft geleid; overwegende dat de 
Commissie deze bezorgdheid heeft 
trachten weg te nemen door tijdens het 
onderhandelingsproces over de 
overeenkomst een ongeëvenaarde 
transparantie aan de dag te leggen;

Or. en
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Amendement 159
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid; 
overwegende dat het blijk zou geven van 
een democratisch beginsel 
parlementsleden op verschillende 
bestuursniveaus aan weerszijden van de 
Atlantische Oceaan, alsook journalisten, 
onderzoekers en burgers en hun 
maatschappelijke organisaties, volledige 
toegang te verlenen tot de belangrijkste 
onderhandelingsdocumenten; 
overwegende dat de geconsolideerde 
teksten nog steeds alleen maar in 
leeszalen in te kijken zijn, wat paradoxaal 
genoeg voor steeds meer hoofdstukken 
geldt naarmate de onderhandelingen 
vorderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 

G. overwegende dat de geringe 
transparantie van de onderhandelingen die 
in het verleden zijn gevoerd, een ernstige 



PE552.119v01-00 6/89 AM\1055724NL.doc

NL

democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

vergissing was en tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

Or. en

Amendement 161
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, neerkomt op een 
aanfluiting van de democratie en een 
ernstige schending van de 
transparantieplicht die voor de Europese 
instellingen geldt;

Or. fr

Amendement 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat om tactische redenen 
bij onderhandelingen niet op ieder tijdstip 
alle informatie bekendgemaakt kan 
worden, en dat dit bijzondere uitdagingen 
met zich meebrengt voor 
burgerparticipatie en democratische 
controle op het onderhandelingsproces; 
overwegende dat dit geen nadelige 
gevolgen heeft gehad voor de door ons 
afgesloten overeenkomst;

Or. de
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Amendement 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat de onderhandelingen 
over de TTIP-overeenkomst zo 
transparant mogelijk moeten verlopen; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie; 
overwegende dat het nieuwe 
transparantieoffensief van de Commissie 
de democratische controle op het 
onderhandelingsproces bevordert en het 
gebrek aan transparantie al met succes 
heeft weggewerkt; overwegende dat de 
onderhandelingen ook altijd enige mate 
van vertrouwelijkheid vereisen om een 
kwalitatief hoogstaand resultaat te 
kunnen bereiken;

Or. de

Amendement 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, een ernstige 
vergissing was die niet alleen tot een 
tekort aan democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid, maar 
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ook een gevoel van afwijzing van de 
TTIP-onderhandelingen heeft doen 
ontstaan, vaak gebaseerd op onjuiste of 
verdraaide informatie;

Or. es

Amendement 165
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat internationale
onderhandelingen van dien aard zijn dat 
zij een bepaalde mate van discretie vergen 
om daadwerkelijk resultaten op te leveren 
en dat er derhalve een evenwicht moet 
worden gevonden tussen discretie en 
transparantie; overwegende dat een 
grotere transparantie mogelijk moet zijn 
om de democratische controle te 
versterken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat de Europese 
Commissie aanzienlijke inspanningen 
heeft geleverd om de toegang tot 
informatie te vergroten door een 
transparantie-initiatief op te starten, dat 
de democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft vergroot;
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Or. en

Amendement 167
Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces kan leiden;

Or. es

Amendement 168
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;
overwegende dat de TTIP-
onderhandelingen hebben aangetoond dat 
de in de artikelen 207 en 218 van het 
VWEU vervatte 
onderhandelingsprocedures grondig 
moeten worden herzien;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter 
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat het rechtskader voor 
onderhandelingen over EU-
handelsakkoorden is neergelegd in 
artikel 207 VWEU, waarin is bepaald dat 
de Commissie over akkoorden 
onderhandelt in overleg met een door de 
lidstaten ingesteld speciaal comité;

Or. en

Amendement 170
Goffredo Maria Bettini

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het geheime karakter
van de onderhandelingen die in het 
verleden zijn gevoerd, tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid;

G. overwegende dat de geringe 
transparantie van de onderhandelingen die 
in het verleden zijn gevoerd, een ernstige 
vergissing was en tot een tekort aan 
democratische controle op het 
onderhandelingsproces heeft geleid; 

Or. en

Amendement 171
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. is ingenomen met de stappen en 
maatregelen die commissaris Malmström 
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heeft ondernomen om de 
onderhandelingen transparanter te maken 
en verscheidene documenten te 
publiceren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de gehechtheid 
van de EU aan het Unesco-verdrag 
betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen alsmede artikel 167 
VWEU het recht van de EU en haar 
lidstaten waarborgen en beschermen om 
een cultuurbeleid en maatregelen ter 
bescherming en bevordering van de 
culturele diversiteit uit te werken en in te 
voeren; overwegende dat de Verenigde 
Staten het Unesco-verdrag niet hebben 
ondertekend;

Or. en

Amendement 173
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de Europese 
Ombudsman een onderzoek heeft 
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uitgevoerd in verband met de 
transparantie rond de TTIP-
onderhandelingen en de manier waarop 
de Commissie met verzoeken om 
informatie omgaat, en een besluit heeft 
genomen met tien aanbevelingen voor 
veranderingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de huidige fase 
van snelle veranderingen op het 
geopolitieke wereldtoneel vereist dat de 
EU zich kordaat opstelt en de 
verschillende politieke en economische 
opties nagaat om haar economische rol in 
de wereld te versterken;

Or. en

Amendement 175
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. onmiddellijke actie te ondernemen 
om regionale overheden met 
wetgevingsbevoegdheden te raadplegen 
over en volledig te betrekken bij de 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 176
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat zowel in artikel 1 
als in artikel 10, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie is 
vastgelegd dat "besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen";

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat landbouw 
centraal staat in bredere strategische 
kwesties, zoals voedselveiligheid, 
duurzame ontwikkeling, maatschappelijke 
keuzes en collectieve voorkeuren en dat de 
landbouwsectoren in de EU en de VS in 
vele opzichten verschillen, bijvoorbeeld 
waar het gaat om de gezondheid van de 
consument en voedselveiligheidsnormen, 
met inbegrip van ggo's en met hormonen 
behandeld vlees;

Or. en
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Amendement 178
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een 
forse stap verder kunnen gaan bij de 
erkenning van elkaars productnormen en 
het streven naar trans-Atlantische 
normen, maar dat de EU haar sociale, 
veiligheids-, gezondheids- en 
gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet 
kan worden onderhandeld;

Schrappen

Or. it

Amendement 179
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
, milieu- en gegevensbeschermingsnormen 
en onze culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
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de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet
kan worden onderhandeld;

de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen slechts
kan worden onderhandeld als zij aan de 
hoogste normen voldoen;

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

Or. fr

Amendement 180
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen heeft herhaald 
dat de EU en de VS wel een forse stap 
verder kunnen gaan bij de erkenning van 
elkaars productnormen en het streven naar 
trans-Atlantische normen, maar dat de EU 
haar sociale, veiligheids-, gezondheids- en 
gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld, maar dat de 
Commissie tegelijkertijd de economische 
en regelgevende integratie in de interne 
markt wil versterken en de 
netwerkindustrieën en de infrastructuur 
meer voor concurrentie wil openstellen, 
op gevaar af activiteiten te liberaliseren 
die tot dusver in het kader van nationale 
openbare dienstverlening plaatsvinden;
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Or. fr

Amendement 181
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid zal handhaven, 
waarbij hij erop wees dat over de 
veiligheid van het voedsel dat we eten en 
over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

Or. en

Amendement 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
, voedings-, milieu- en 
gegevensbeschermingsnormen en onze 
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opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet 
kan worden onderhandeld;

culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen;

Or. fr

Amendement 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker 
duidelijk heeft verklaard te willen dat de 
handelsovereenkomst met de VS redelijk 
en evenwichtig is, en dat hij in zijn 
politieke beleidslijnen heeft herhaald dat de 
EU en de VS wel een forse stap verder 
kunnen gaan bij de erkenning van elkaars 
productnormen en het streven naar trans-
Atlantische normen, maar dat de EU haar 
sociale, veiligheids-, gezondheids- en 
gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

Or. fr

Amendement 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen en van 
de lokale openbare dienstverlening niet 
kan worden onderhandeld;

Or. de

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet 

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat het 
hoge veiligheidsniveau van het voedsel dat 
we eten en de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen zullen
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kan worden onderhandeld; worden gehandhaafd;

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

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld en dat ook in dit 
verband de rechtsstaat moet gelden;

Or. en

Amendement 187
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
en gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

H. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen duidelijk heeft 
herhaald dat de EU en de VS wel een forse 
stap verder kunnen gaan bij de erkenning 
van elkaars productnormen en het streven 
naar trans-Atlantische normen, maar dat de 
EU haar sociale, veiligheids-, gezondheids-
, diergezondheids- en 
gegevensbeschermingsnormen en onze 
culturele verscheidenheid niet zal 
opofferen, waarbij hij erop wees dat over 
de veiligheid van het voedsel dat we eten 
en over de bescherming van de 
persoonsgegevens van Europeanen niet kan 
worden onderhandeld;

Or. en

Amendement 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat zijn verklaringen 
reeds hun weerslag hebben gekregen in 
de toezegging die Cecilia Malmström, 
Europees commissaris voor Handel, en 
Michael Froman, 
handelsvertegenwoordiger van de VS, op 
20 maart in Brussel hebben gedaan 
inzake de bescherming van de openbare 
dienstverlening in de 
handelsovereenkomsten die door de EU 
en de VS worden gesloten;

Or. fr
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Amendement 189
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat vertrouwen 
onmisbaar is om ambitieuze en complexe 
onderhandelingen te doen slagen; 
overwegende dat het Europees Parlement 
de recente onthullingen over de hacking 
van SIM-kaarten van het merk Gemalto 
betreurt; overwegende dat een nieuwe 
start slechts mogelijk is door aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan 
gedurfde maatregelen te nemen om de 
grondrechten van onze burgers te 
waarborgen; overwegende dat deze 
concrete maatregelen erop gericht moeten 
zijn het vertrouwen op het niveau van de 
consument en op politiek vlak opnieuw 
aan te wakkeren en de 
handelsonderhandelingen aldus een 
nieuwe impuls te geven; overwegende dat 
kennis wordt genomen van recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Amerikaanse regering en het 
Amerikaanse Congres, zoals de 
voorgestelde verbetering van de 
gegevensbeschermingsnormen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie en artikel 2 van het 
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Verdrag betreffende de Europese Unie het 
beginsel van gendergelijkheid is 
neergelegd, door te stellen dat de Unie er 
bij elk optreden naar streeft de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen;

Or. es

Amendement 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het Europees 
Parlement zich in zijn resolutie van 
23 mei 2013 er duidelijk voor heeft 
uitgesproken om culturele en audiovisuele 
diensten, inclusief onlinediensten, buiten 
de onderhandelingen over het TTIP te 
houden, maar dat nergens in het 
onderhandelingsmandaat duidelijk 
vermeld staat dat culturele diensten en 
producten anders beschouwd en 
behandeld moeten worden dan andere 
commerciële diensten en producten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. gezien artikel 21 VEU en 
artikel 208 VWEU, waarin een reeks 
beginselen is vastgesteld waaraan het 
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buitenlands beleid van de EU moet 
voldoen om de samenhang ervan te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de Commissie in 
haar antwoord op schriftelijke vraag E-
009607/2014 stelt dat "audiovisuele 
diensten" niet als "cultuur" zijn 
aangemerkt en dat "de EU voor haar 
handelsakkoorden geen definitie van 
'culturele diensten' heeft opgesteld en dat 
de overeenkomst inzake het trans-
Atlantisch partnerschap voor handel en 
investeringen (TTIP) daarop geen 
uitzondering vormt";

Or. en

Amendement 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat voor 
beschermde oorsprongsbenamingen en 
beschermde geografische aanduidingen 
op producten in Europa strikte 
specificaties inzake de kwaliteit en de 
oorsprong gelden, terwijl dat in de VS 
slechts soortnamen zijn die zonder enige 
beperking vrij mogen worden gebruikt;
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Or. en

Amendement 195
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

Schrappen

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 

Schrappen
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investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

Or. de

Amendement 197
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Jan 
Zahradil, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

Schrappen

Or. en
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Amendement 198
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat ook in zeer 
ontwikkelde rechtsstelsels ISDS-
mechanismen nodig zijn om buitenlandse 
investeerders doeltreffend tegen 
discriminatie te beschermen; overwegende 
dat, nu de resultaten van de openbare 
raadpleging over investeringsbescherming 
en ISDS in het TTIP beschikbaar zijn, 
binnen en tussen de drie Europese 
instellingen een proces van reflectie -
waarin kritische en constructieve bijdragen 
worden meegenomen - moet plaatsvinden 
over de vraag hoe investeringsbescherming 
en gelijke behandeling van investeerders 
het best kunnen worden gerealiseerd;

Or. de

Amendement 199
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
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investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen, met 
deelname van het maatschappelijk 
middenveld en ondernemingen, en met 
name bedrijven die reeds met dit 
mechanisme te maken hebben gekregen,
een proces van reflectie - waarin kritische 
en constructieve bijdragen worden 
meegenomen - aan de gang is over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd, waarbij 
de staten uiteraard het recht behouden 
een en ander te reguleren;

Or. fr

Amendement 200
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat 
commissaris Malmström dit in haar 
verklaring van 18 maart 2015 aan de 
Commissie INTA heeft bevestigd en een 
voorstel voor de modernisering van 
systemen ter bescherming van 
investeerders heeft voorgelegd dat de 
jurisdictie van nationale rechtbanken 
volledig zou eerbiedigen;



PE552.119v01-00 28/89 AM\1055724NL.doc

NL

Or. en

Amendement 201
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen en met 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven een proces van reflectie -
waarin kritische en constructieve bijdragen 
worden meegenomen - moet plaatsvinden 
over de vraag hoe 
investeringsbescherming, gelijke 
behandeling van investeerders en het recht 
op regelgeving van de staten het best 
kunnen worden gerealiseerd;

Or. fr

Amendement 202
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen heeft verklaard 
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heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

niet te zullen aanvaarden dat de jurisdictie 
van rechtbanken in de lidstaten wordt 
ingeperkt door speciale regelingen voor 
geschillen met investeerders, maar dat 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat investeerders te maken krijgen met 
problemen waarop de nationale 
rechtsstelsels niet altijd een doeltreffend 
antwoord bieden, onder andere omdat de 
aan investeerders verleende rechten in het 
kader van internationale 
handelsovereenkomsten niet rechtstreeks 
afdwingbaar zijn voor Amerikaanse 
rechtbanken; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe het mechanisme voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten vorm moet worden 
gegeven om een goed evenwicht te 
bereiken tussen investeringsbescherming 
en gelijke behandeling van investeerders 
en het recht van de EU en haar lidstaten 
om wetgeving vast te stellen;

Or. pt

Amendement 203
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
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resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd, maar dat 
een geschillenbeslechtingsmechanisme of 
een scheidsgerecht door de burgers van de 
lidstaten erg slecht onthaald wordt en een 
ernstige aantasting kan vormen van de 
soevereiniteit van de lidstaten, hun 
gerechtelijke instanties en de nationale 
rechtsstelsels, die deels door de door de 
burgers van de lidstaten democratisch 
aangewezen nationale wetgever zijn 
opgebouwd;

Or. fr

Amendement 204
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, een permanente 
verbetering van het mechanisme voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten mogelijk is zonder 
de bescherming van onze investeerders 
tegen discriminatie en onteigening zonder 
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gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

compensatie te verzwakken;

Or. en

Amendement 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin de meestal 
erg kritische en constructieve bijdragen 
worden meegenomen - moet plaatsvinden 
over de vraag hoe investeringsbescherming 
en gelijke behandeling van investeerders 
het best kunnen worden gerealiseerd 
zonder gebruikmaking van het ISDS-
mechanisme;

Or. en

Amendement 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
gelijke behandeling van investeerders het 
best kunnen worden gerealiseerd;

I. overwegende dat voorzitter Juncker in 
zijn politieke beleidslijnen ook duidelijk 
heeft verklaard niet te zullen aanvaarden 
dat de jurisdictie van rechtbanken in de 
lidstaten wordt ingeperkt door speciale 
regelingen voor geschillen met 
investeerders; overwegende dat, nu de 
resultaten van de openbare raadpleging 
over investeringsbescherming en ISDS in 
het TTIP beschikbaar zijn, binnen en 
tussen de drie Europese instellingen een 
proces van reflectie - waarin kritische en 
constructieve bijdragen worden 
meegenomen - moet plaatsvinden over de 
vraag hoe investeringsbescherming en 
non-discriminatie het best kunnen worden 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de methode voor 
geschillenbeslechting tussen investeerders 
en staten absoluut toegankelijk moet zijn, 
een onpartijdige behandeling van de 
geschillen moet waarborgen en de 
mogelijkheid moet bieden beroep aan te 
tekenen tegen de uitspraak in eerste 
aanleg;

Or. fr

Amendement 208
Tiziana Beghin
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de Commissie niet 
mag vergeten dat EU-burgers, in reactie 
op haar openbare raadpleging over ISDS 
in het TTIP, hebben gevraagd om het 
mechanisme helemaal uit het TTIP te 
halen en niet om het te hervormen;

Or. en

Amendement 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het HvJ-EU in zijn 
advies 1/09 tot de conclusie kwam dat de 
instelling van mechanismen voor de 
beslechting van geschillen buiten het 
institutionele en gerechtelijke kader van 
de Unie die de rechterlijke instanties van 
de lidstaten hun bevoegdheden 
betreffende de uitlegging en 
tenuitvoerlegging van het recht van de 
Unie zouden ontnemen en het Hof zijn 
bevoegdheid zou ontnemen om bij wijze 
van prejudiciële beslissing een uitspraak 
te doen over door de genoemde 
rechterlijke instanties gestelde vragen, de 
bevoegdheden zou vertekenen die door de 
Verdragen aan de EU-instellingen en aan 
de lidstaten worden toegekend en die 
essentieel zijn voor het behoud van de 
aard van het recht van de Unie, en 
daardoor onverenigbaar is met de 
Verdragen;

Or. fr
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Amendement 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat moet worden 
gewaarborgd dat investeerders besluiten 
van de lidstaten inzake openbare 
dienstverlening en algemeen belang niet 
kunnen aanvechten, ongeacht het 
rechterlijk systeem;

Or. fr

Amendement 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat het HvJ-EU in zijn 
advies 2/13 tot de conclusie kwam dat de 
bevoegdheid van de Unie op het gebied 
van de internationale betrekkingen en 
haar bekwaamheid om internationale 
akkoorden te sluiten noodzakelijkerwijs 
impliceren dat het haar vrijstaat zich te 
onderwerpen aan de beslissingen van een 
bij dergelijke akkoorden ingestelde 
rechterlijke instantie over de uitlegging en 
toepassing van de bepalingen ervan; 
overwegende echter dat het Hof ook heeft 
verduidelijkt dat een internationaal 
akkoord alleen gevolgen voor zijn eigen 
bevoegdheden mag hebben indien aan de 
essentiële voorwaarden voor behoud van 
de aard van de bevoegdheden is voldaan 
en derhalve geen afbreuk wordt gedaan 
aan de autonomie van de rechtsorde van 
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de Unie;

Or. fr

Amendement 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat de Commissie 
op 10 september 2014 het verzoek om het 
Europees burgerinitiatief Stop TTIP heeft 
afgewezen, omdat zij van mening was dat 
het initiatief buiten de bevoegdheid van de 
Europese Commissie viel wat betreft de 
uitvoering van een rechtshandeling van 
de Unie die noodzakelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de Verdragen; 
overwegende dat dientengevolge buiten de 
procedure als voorzien in Verordening 
(EU) nr. 211/2011 een initiatief "Stop 
TTIP" is gestart waarvoor al meer dan 
een miljoen handtekeningen zijn 
verzameld;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 

Schrappen
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zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

(Zie geconsolideerd amendement letter G)

Or. de

Amendement 214
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd en dat daarin 
rekening moet worden gehouden met de 
zorgen van de Europese burgers en van de 
vertegenwoordigers van Europese 
gemeenten en regio's; overwegende dat 
het Parlement volledig achter het besluit 
van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

Or. en

Amendement 215
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische J. overwegende dat een duidelijke 
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geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

meerderheid van de Europeanen achter 
een vrijhandelsovereenkomst met de VS 
staat23d, dat uit de kritische geluiden in het 
publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd en dat daarin 
rekening moet worden gehouden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

__________________
23d Eurobarometer, november 2014. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/sho
wmap.cfm?keyID=3905&nationID=11,1,2
7,28,17,2,16,18,13,6,3,4,22,7,8,20,21,9,23,
24,12,19,29,26,25,5,14,10,15,&startdate=2
014.11&enddate=2014.11&lang=nl

Or. en

Amendement 216
Reimer Böge

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd en dat de 
betrokken instellingen het publiek beter 
over de achtergronden moeten 
voorlichten; overwegende dat daarbij
rekening moet worden gehouden met de 
objectief geformuleerde zorgen van de 
Europese burgers; overwegende dat het 
Parlement volledig achter het besluit van 
de Raad staat om de 
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onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

Or. de

Amendement 217
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd en dat daarin 
rekening moet worden gehouden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie; 
overwegende dat de context waarin de 
onderhandelingen nu verlopen na de 
onthullingen over spionage door onze 
Amerikaanse handelspartner via de NSA 
op heel het Europese grondgebied, 
bijdraagt tot de behoefte aan 
transparantie om elke twijfel over zijn 
bedoelingen weg te nemen;

Or. fr

Amendement 218
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat een actieve campagne 
tegen het TTIP in het publieke debat de 
indruk heeft gewekt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd; overwegende dat 
het Parlement volledig achter het besluit 
van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

Or. en

Amendement 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd en dat daarin zoals 
tot dusver rekening moet worden 
gehouden met de zorgen van de Europese 
burgers; overwegende dat het Parlement 
volledig achter het besluit van de Raad 
staat om de onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

Or. de

Amendement 220
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat uit de vele kritische 
geluiden in het publieke debat blijkt dat de 
onderhandelingen over het TTIP op 
transparantere en inclusievere wijze 
moeten worden gevoerd dat daarin 
rekening moet worden houden met de 
zorgen van de Europese burgers; 
overwegende dat het Parlement volledig 
achter het besluit van de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

J. overwegende dat over 
handelsakkoorden zo transparant en 
inclusief mogelijk moet worden 
onderhandeld, waarbij tegelijk de nodige 
vertrouwelijkheid in acht moet worden 
genomen zodat de onderhandelaars tot 
een definitief akkoord van hoge kwaliteit 
kunnen komen; overwegende dat het 
Parlement volledig achter het besluit van 
de Raad staat om de 
onderhandelingsrichtsnoeren te 
derubriceren, alsook achter het 
transparantie-initiatief van de Commissie;

Or. en

Amendement 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. tevens overwegende dat de 
Commissie waardevolle inspanningen 
heeft geleverd om de Amerikaanse partner 
ervan te overtuigen dat bij de 
onderhandelingen meer transparantie 
geboden is, en dat deze proactieve aanpak 
moet worden voortgezet;

Or. fr

Amendement 222
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de Commissie veel 
meer vergaderingen met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
dan met maatschappelijke organisaties 
heeft gehouden en de notulen van die 
vergaderingen niet openbaar wil maken;

Or. en

Amendement 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen zonder nieuwe rode 
lijnen te trekken;

Or. en

Amendement 224
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
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gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat het verloop van 
deze onderhandelingen voortdurend in 
ogenschouw moet worden genomen;

(Er is geen juist moment, er zijn alleen 
geschikte momenten)

Or. fr

Amendement 225
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de legitimiteit en 
relevantie van deze overeenkomst grondig 
ter discussie te stellen en om alle 
onderhandelingsdocumenten en alle 
gehouden of voorbereide 
interinstitutionele gedachtewisselingen 
openbaar te maken;

Or. fr

Amendement 226
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
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overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen, hoewel het voor 
iedereen duidelijk is dat de door de 
tegenpartij kenbaar gemaakte offensieve 
belangen de prerogatieven van Europese 
bedrijven ernstig in gevaar brengen en 
een bijzonder risico voor onze 
landbouwsector inhouden;

Or. it

Amendement 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre nog geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen;
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ogenschouw te nemen;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU sinds juli 2013 gaande is, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen, en dat nu precies het 
juiste moment is om de stand van zaken in 
ogenschouw te nemen;

K. overwegende dat het overleg tussen de 
VS en de EU in juli 2013 is begonnen, 
maar dat er tot dusverre geen 
gemeenschappelijke tekst is 
overeengekomen; overwegende dat een 
politieke evaluatie een nuttige exercitie is 
om invloed uit te oefenen op de richting 
die de onderhandelingen uitgaan;

Or. en



AM\1055724NL.doc 45/89 PE552.119v01-00

NL

Amendement 231
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat onzeker is hoe en 
in welke mate het TTIP van invloed zal 
zijn op de ontwikkelingslanden, en dat er 
gelegenheden nodig zijn om met deze 
landen in dialoog te treden over de 
gevolgen van het TTIP;

Or. en

Amendement 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het TTIP naar 
verwachting een gemengde overeenkomst 
zal zijn, die door het Europees Parlement, 
de Europese Raad en alle 28 EU-lidstaten 
moet worden geratificeerd;

Or. en

Amendement 233
Eleonora Forenza

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat mechanismen 
voor vroege raadpleging tussen de EU en 
de VS, waaronder eventuele aanvullende 
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effectbeoordelingen samen met 
uitgebreide raadpleging van betrokkenen 
in een vroeger stadium van het 
wetgevingsproces, tot vertraging kunnen 
leiden, of zelfs tot stopzetting van het 
regelgevingsproces, met name op het 
gebied van milieu en 
consumentenbescherming;
overwegende dat de genderaspecten van 
het TTIP nog nader moeten worden 
beoordeeld, met name op het vlak van 
toegang tot de arbeidsmarkt, welzijn en 
gezondheidszorg;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de EU met name 
geconfronteerd wordt met toenemende 
bezorgdheid over haar energiezekerheid 
en haar behoefte haar energievoorziening 
en -doorvoerroutes te diversifiëren in het 
licht van politieke en geopolitieke 
ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de procedure voor 
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de ratificatie van een overeenkomst met 
zulke verstrekkende gevolgen een 
referendum in elke lidstaat of op 
Europees niveau moet omvatten;

Or. en

Amendement 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. beveelt de Commissie, in de context van
de lopende TTIP-onderhandelingen, het 
volgende aan:

1. verzoekt de Commissie de lopende 
TTIP-onderhandelingen op te schorten.

Or. en

Amendement 237
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
ambitieuze, evenwichtige en hoogwaardige 
handels- en investeringsovereenkomst die 
in het belang van de burgers is en
duurzame groei bevordert, het scheppen 
van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;
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Or. en

Amendement 238
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het Europese
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud, de juridische 
deugdelijkheid en de toezichts- en 
handhavingsmechanismen van de 
overeenkomst zijn veel belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

Or. fr

Amendement 239
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels-
en investeringsovereenkomst die 
duurzame groei bevordert, het scheppen 

i) de TTIP-onderhandelingen op te 
schorten;
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van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

Or. fr

Amendement 240
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument door de bescherming 
van de bestaande en toekomstige 
beschermingsniveaus te garanderen, het 
internationale concurrentievermogen 
vergroot en nieuwe kansen biedt aan 
bedrijven in de EU, met name kmo's; de 
inhoud van de overeenkomst is 
belangrijker dan de snelheid van de 
onderhandelingen;

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

Or. en
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Amendement 241
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die groei 
bevordert, het scheppen van duurzame
werkgelegenheid voor Europese 
werknemers ondersteunt, directe en 
indirecte voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's;

Or. en

Amendement 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 

i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen in een geest van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel
leiden tot een diepgaande, alomvattende, 
ambitieuze, evenwichtige en hoogwaardige 
handels- en investeringsovereenkomst die 
duurzame groei bevordert, het scheppen 
van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
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name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert met gedeelde voordelen in 
alle EU-lidstaten, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument door bestaande en 
toekomstige sociale, arbeids- en 
milieunormen van hoog niveau te 
garanderen, belastingontduiking, 
belastingontwijking en 
belastingparadijzen bestrijdt, het 
internationale concurrentievermogen 
vergroot, nieuwe kansen biedt aan 
bedrijven in de EU, met name micro-
ondernemingen en kmo's, en ertoe 
bijdraagt meer buitenlandse investeringen 
in de EU aan te trekken; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen, waarbij 
in ieder geval rekening moet worden 
gehouden met de ontwikkelingen op het 
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wereldtoneel;

Or. en

Amendement 244
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze,
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten veiligstelt, het scheppen 
van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument door de bescherming 
van de bestaande en in de toekomst nog 
hogere beschermingsniveaus te 
garanderen, nieuwe kansen biedt aan 
bedrijven in de EU, met name kmo's, het 
voorzorgsbeginsel toepast, 
gegevensbescherming waarborgt, de 
nodige openbare diensten, bijvoorbeeld 
voor gezondheidszorg en onderwijs, 
behoudt en ontwikkelt, familielandbouw 
en geografische aanduidingen laat 
bestaan, culturele diversiteit waarborgt en 
een coherent beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking omvat; de 
inhoud van de overeenkomst is 
belangrijker dan de snelheid van de 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, onder meer door de 
Europese organisaties voor 
consumentenbescherming meer bij de 
onderhandelingen te betrekken, het 
internationale concurrentievermogen 
vergroot en nieuwe kansen biedt aan 
bedrijven in de EU, met name kmo's; de 
inhoud van de overeenkomst is 
belangrijker dan de snelheid van de 
onderhandelingen;

Or. de

Amendement 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze,
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
ontwikkeling bevordert, de bestaande en 
toekomstige sociale, milieu- en 
gezondheidsnormen van de EU volledig 
respecteert en geen juridische noch 
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rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

politieke belemmeringen opwerpt voor de 
tenuitvoerlegging van bestaande of de 
goedkeuring van nieuwe EU-wetgeving; 
de inhoud van de overeenkomst is 
belangrijker dan de snelheid van de 
onderhandelingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst, gebaseerd op 
één verbintenis die handel, investeringen 
en duurzame groei bevordert, het scheppen 
van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese burgers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's;

Or. en

Amendement 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i
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Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
snelheid van de onderhandelingen;

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's, zonder de EU-normen, de 
voedselveiligheid of de bescherming van 
geografische aanduidingen af te zwakken; 
de inhoud van de overeenkomst is 
belangrijker dan de snelheid van de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) ervoor te zorgen dat de TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 

(i) ervoor te zorgen dat transparante TTIP-
onderhandelingen leiden tot een 
diepgaande, alomvattende, ambitieuze, 
evenwichtige en hoogwaardige handels- en 
investeringsovereenkomst die duurzame 
groei bevordert, het scheppen van 
hoogwaardige werkgelegenheid voor 
Europese werknemers ondersteunt, 
rechtstreekse voordelen oplevert voor de 
Europese consument, het internationale 
concurrentievermogen vergroot en nieuwe 
kansen biedt aan bedrijven in de EU, met 
name kmo's; de inhoud van de 
overeenkomst is belangrijker dan de 
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snelheid van de onderhandelingen; snelheid van de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 250
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

i bis) ervoor te zorgen dat wederkerigheid 
inzake sociale, gezondheids- en 
milieunormen een basisbeginsel van de 
TTIP-onderhandelingen is; het TTIP mag 
in geen geval de Europese normen op 
deze terreinen verlagen en het behoud 
ervan moet bij de onderhandelingen als 
een rode lijn worden beschouwd;

Or. fr

Amendement 251
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) artikel 208 van het Verdrag van 
Lissabon te eerbiedigen, waarin het 
beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling is vastgelegd, op grond 
waarvan de Unie bij de TTIP-
onderhandelingen rekening moet houden 
met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking daar het 
handels- en het ontwikkelingsbeleid van 
de EU vele raakvlakken hebben;

Or. en
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Amendement 252
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) ervoor te zorgen dat de 
mensenrechtenclausule het volgende
omvat:

- een bevestiging van de verplichtingen 
van de staten op grond van de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere relevante internationale 
mensenrechteninstrumenten waaronder, 
doch niet beperkt tot, het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, het Europees Sociaal 
Handvest en het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke 
rechten;

- de verzekering dat de staten die partij 
zijn bij de overeenkomst de hierin 
opgenomen bepalingen zullen 
interpreteren overeenkomstig het 
internationaal recht inzake 
mensenrechten;

- de verzekering dat de verplichtingen om 
de grondrechten in de EU te eerbiedigen, 
te beschermen en na te leven, niet worden 
gewijzigd ten gevolge van een uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting;

- een uitzondering die partijen in staat 
stelt hun verplichtingen op grond van de 
overeenkomst op te schorten indien er 
redenen zijn om aan te nemen dat ten 
gevolge ervan grondrechten zullen 
worden geschonden;

- een mechanisme voor regelmatige 
effectbeoordelingen betreffende de 
mensenrechten die gezamenlijk worden 



PE552.119v01-00 58/89 AM\1055724NL.doc

NL

ondernomen door een hiervoor 
aangestelde commissie van het 
Amerikaanse Congres en het Europees 
Parlement;

- een mechanisme om klachten in te 
dienen bij nationale rechtbanken teneinde 
de aangewezen autoriteit een onderzoek te 
laten instellen naar 
mensenrechtengeschillen ten gevolge van 
de overeenkomst;

- procedures om te waarborgen dat 
burgers gelijk zijn voor de wet;

- de verzekering dat de partijen bij de 
overeenkomst hun eigen burgers niet op 
welke manier dan ook naar verhouding 
bevoorrechten, of anderszins niet-
staatsburgers discrimineren, louter op 
basis van hun burgerstatus, op een van de 
gebieden waarop deze overeenkomst 
betrekking heeft, in verband met de 
openbare orde, nationale veiligheid, 
misdaad of redenen van zwaarwegend 
algemeen belang, zoals internationaal 
erkende arbeidsnormen, milieu, 
volksgezondheid of 
voedselveiligheidsnormen;

- een toegankelijk mechanisme voor het 
opleggen van sancties in geval van 
schendingen van grondrechten en 
fundamentele normen en indien geen 
oplossing is gevonden door middel van 
dialoog of bemiddeling;

Or. en

Amendement 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) ervoor te zorgen dat bij het TTIP 
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voor ogen wordt gehouden dat handel 
geen doel op zich is, maar een middel 
waarmee het welzijn kan worden 
verbeterd, wat kan inhouden dat de TTIP-
onderhandelingen moeten worden 
opgeschort totdat onomstotelijk kan 
worden aangetoond dat de vorige 
schattingen van de Commissie inzake de 
verplaatsing van arbeidsplaatsen geen 
gegronde reden voor bezorgdheid meer 
vormen;

Or. en

Amendement 254
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub i ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i ter) de benadering van een "levende 
overeenkomst" te verwerpen en erop aan 
te dringen dat alle belangrijke 
detailkwesties van de overeenkomst 
tijdens de onderhandelingen moeten 
worden beklonken, omdat er geen 
akkoord bestaat voordat over alles een 
akkoord bestaat; het voorstel te verwerpen 
om regelgevingsvraagstukken achteraf 
over te hevelen naar speciaal daarvoor 
opgerichte deskundigengroepen, met 
omzeiling van de democratische 
wetgevingsprocedure;

Or. en

Amendement 255
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen;

Or. en

Amendement 256
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te benadrukken dat de TTIP- ii) te benadrukken dat de TTIP-
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onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - de wederzijdse
markttoegang (voor goederen, diensten, 
investeringen en overheidsopdrachten op 
alle bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van fiscale, sociale en milieudumping;

Or. fr

Amendement 257
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
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non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen;

Or. en

Amendement 258
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 

ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen niet transparant zijn 
voorbereid en evenmin met het oog op het 
verdedigen van de economische belangen 
van de lidstaten en hun burgers;
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deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten 
daadwerkelijk, duurzaam en op basis van 
wederkerigheid worden opengesteld en 
dat de handel in de praktijk wordt 
vergemakkelijkt, en er dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er 
structureel een grotere trans-Atlantische 
samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

Or. fr

Amendement 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 

ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
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overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en het niveau van 
consumentenbescherming en onder 
voorkoming van sociale en milieudumping;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
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ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam, eerlijk en op basis van 
wederkerigheid worden opengesteld en dat 
de handel in de praktijk wordt 
vergemakkelijkt, en er dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er 
structureel een grotere trans-Atlantische 
samenwerking kan worden bewerkstelligd, 
met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping, mede via 
een gestructureerd systeem van 
effectbeoordelings- en 
evaluatieprocedures vooraf en achteraf, 
met inbegrip van een nauwkeurige 
evaluatie vanuit genderoogpunt;

Or. en

Amendement 261
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
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ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming
van sociale en milieudumping;

ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van de 
wetgevende bevoegdheden van de 
lidstaten en van regio's met 
wetgevingsbevoegdheid en onder 
voorkoming van sociale en milieudumping;

Or. it

Amendement 262
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten 
daadwerkelijk, duurzaam en op basis van 

(ii) de mogelijke economische en sociale 
resultaten die van het TTIP-project 
worden verwacht, met name inzake banen 
en arbeidsomstandigheden, per sector en 
per land aan het Parlement en het grote 
publiek te presenteren; het Parlement en 
het grote publiek een raming voor te 
leggen van wat de vermindering van de 
zogenaamde niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen zou kunnen 
kosten, mede gelet op de teruggeschroefde 
ambitie van de Commissie om in de Unie 
een rechtskader voor economische en 
financiële actoren tot stand te brengen, 
dat de samenleving in het algemeen ten 
goede zou komen;
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wederkerigheid worden opengesteld en 
dat de handel in de praktijk wordt 
vergemakkelijkt, en er dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er 
structureel een grotere trans-Atlantische 
samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
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Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping, en is dan 
ook ingenomen met het feit dat alle 
belangrijke deelnemers aan de 
onderhandelingen zich openlijk achter 
deze doelstellingen hebben geschaard;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

Or. de

Amendement 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten 
daadwerkelijk, duurzaam en op basis van 
wederkerigheid worden opengesteld en 
dat de handel in de praktijk wordt 
vergemakkelijkt, en er dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er 
structureel een grotere trans-Atlantische 
samenwerking kan worden bewerkstelligd, 
met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - de markttoegang, het 
terugdringen van non-tarifaire 
handelsbelemmeringen en intensiveren 
van de samenwerking op 
regelgevingsgebied, en de ontwikkeling 
van mondiale handelsregels - en dat al 
deze terreinen aan verschillende 
doelstellingen onderhevig zijn, 
verschillende actoren aanbelangen en qua 
reikwijdte en termijnen verschillen, en 
daarom op basis van hun eigen 
verdiensten moeten worden behandeld 
zonder koehandel in het kader van een 
globaal pakket; bij de TTIP-
onderhandelingen dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de vraag hoe er 
structureel een grotere trans-Atlantische 
samenwerking kan worden bewerkstelligd, 
met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping, terwijl 
ervoor wordt gezorgd dat het beide 
partners vrij blijft staan normen vast te 
stellen die voorzien in een grotere milieu-, 
arbeids- en consumentenbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer dan die welke door de 
overeenkomst worden vereist;

Or. en
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Amendement 266
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, de overeenkomst moet 
ertoe leiden dat de markten daadwerkelijk, 
duurzaam en op basis van wederkerigheid 
worden opengesteld en dat de handel in de 
praktijk wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd, met instandhouding van 
regelgevingsnormen en onder voorkoming 
van sociale en milieudumping;

(ii) te benadrukken dat de TTIP-
onderhandelingen betrekking hebben op 
drie hoofdterreinen - een ambitieuze 
verbetering van de markttoegang (voor 
goederen, diensten, investeringen en 
overheidsopdrachten op alle 
bestuursniveaus), het terugdringen van 
non-tarifaire handelsbelemmeringen en 
compatibeler maken van de 
regelgevingsstelsels, en de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke regels voor de 
omgang met gezamenlijke mondiale 
handelsproblemen en -kansen - en dat al 
deze terreinen even belangrijk zijn en een 
plaats moeten krijgen in een globaal 
pakket; het TTIP moet ambitieus zijn en 
moet aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan bindend zijn op alle 
overheidsniveaus, het moet ertoe leiden dat 
de markten daadwerkelijk, duurzaam en op 
basis van wederkerigheid worden 
opengesteld en dat de handel in de praktijk 
wordt vergemakkelijkt, en er dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
vraag hoe er structureel een grotere trans-
Atlantische samenwerking kan worden 
bewerkstelligd;

Or. en

Amendement 267
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) voorschriften betreffende 
transparantie en de bestrijding van 
financiële criminaliteit op te nemen om de 
samenwerking tussen de EU en de VS bij 
de bestrijding van corruptie, illegale 
geldstromen en witwaspraktijken en de 
vaststelling van strengere mondiale 
normen tegen financiële en fiscale 
criminaliteit te bevorderen, met inbegrip 
van maatregelen voor samenwerking bij 
de toepassing van normen inzake de 
handhaving van wetgeving ter bestrijding 
van omkoping, transparantie van 
bedrijfsrapportage, wederzijdse rechtshulp 
en de bevordering van integriteit onder 
ambtenaren en politieke actoren en in de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 268
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) ervoor te zorgen dat het TTIP de 
bescherming die door de EU-normen en -
regelgeving wordt geboden op het gebied 
van bijvoorbeeld 
conformiteitsbeoordelingen en 
productvereisten of -normen, behoudt en 
verder gaat dan de overeenkomst inzake 
technische handelsbelemmeringen van de 
WTO, en dat de technische regelgeving op 
transparante wijze wordt voorbereid en ter 
beschikking wordt gesteld;

Or. en
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Amendement 269
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) de zeer hoge Europese 
beschermingsnormen voor de burgers in 
de Europese Unie te zien als een 
verworvenheid die de grootst mogelijke 
bescherming verdient, en de in de EU-
lidstaten bestaande wettelijke normen 
voor bijvoorbeeld productveiligheid, 
sociale bescherming, gezondheids-, 
milieu-, klimaat-, levensmiddelen- en 
dierenwelzijnsbescherming alsook voor 
consumenten- en 
gegevensbeschermingsrechten, in geen 
geval te verlagen en veeleer te streven 
naar een verhoging van deze normen; 
ervoor te zorgen dat deze 
beschermingsnormen in de toekomst 
zonder beperkingen kunnen worden 
geoptimaliseerd en door een lidstaat 
eenzijdig kunnen worden aangepast op 
basis van de nieuwste inzichten;

Or. en

Amendement 270
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii ter) onmiddellijk actie te ondernemen 
om ervoor te zorgen dat alle bepalingen 
van het verdrag ondergeschikt worden 
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aan het recht van de EU en haar lidstaten 
om de beschermingsniveaus vast te 
stellen, dat deze bepalingen niet ten koste 
gaan van de sociale cohesie, kritieke 
infrastructuur of de openbare 
dienstverlening, en dat daarbij de hoogst 
mogelijke normen worden gehandhaafd 
met betrekking tot de bestaande 
beschermingsniveaus, met name op het 
gebied van wetgeving inzake gezondheid 
en veiligheid, onderwijs, 
consumentenbescherming, arbeid en 
milieu;

Or. en

Amendement 271
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub ii quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii quater) voor ogen te houden dat het 
handelsbeleid van de EU in het Verdrag 
van Lissabon wordt aangemerkt als een 
wezenlijk onderdeel van het algemene 
externe optreden van de Unie en dat dit 
beleid zich daarom moet richten op 
ontwikkelings- en sociale en 
milieudoelstellingen, en moet bijdragen 
tot het bereiken van de overige 
doelstellingen die zijn opgenomen in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie;

Or. en

Amendement 272
Franck Proust
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de handel 
samenhangende kwesties, zoals strenge 
standaarden, normen en regelgeving, 
teneinde een bredere trans-Atlantische 
visie en gezamenlijke strategische 
doelstellingen te ontwikkelen;

iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
visie en benadering uit te stippelen met het 
oog op mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de handel 
samenhangende kwesties, zoals strenge 
standaarden, normen en regelgeving, 
teneinde een voor iedereen geldende
bredere trans-Atlantische visie en 
gezamenlijke strategische doelstellingen te 
ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 273
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het 
bijzonder voor ogen te houden, o.a. als 
kans om de door de EU en de VS gedeelde 
en gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de 
handel samenhangende kwesties, zoals 
strenge standaarden, normen en 
regelgeving, teneinde een bredere trans-
Atlantische visie en gezamenlijke 

iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS voor ogen te 
houden, te benadrukken dat een 
onafhankelijk nationaal handelsbeleid 
moet worden bevorderd, en te streven 
naar samenwerking in de EU waarbij de 
Europese markten worden beschermd;
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strategische doelstellingen te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 274
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de handel 
samenhangende kwesties, zoals strenge 
standaarden, normen en regelgeving, 
teneinde een bredere trans-Atlantische 
visie en gezamenlijke strategische 
doelstellingen te ontwikkelen;

(iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de handel 
samenhangende kwesties, zoals strenge 
standaarden, normen en regelgeving, 
teneinde een bredere trans-Atlantische 
visie en gezamenlijke strategische 
doelstellingen te ontwikkelen; voor ogen te 
houden dat het TTIP, gezien de omvang 
van de trans-Atlantische markt, een kans 
biedt om de internationale handelsorde 
vorm te geven en te reguleren teneinde 
beide blokken in een fijnmazig verbonden 
wereld te laten gedijen;

Or. en

Amendement 275
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii
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Ontwerpresolutie Amendement

(iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het 
bijzonder voor ogen te houden, o.a. als 
kans om de door de EU en de VS gedeelde 
en gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de 
handel samenhangende kwesties, zoals 
strenge standaarden, normen en 
regelgeving, teneinde een bredere trans-
Atlantische visie en gezamenlijke 
strategische doelstellingen te ontwikkelen;

(iii) voor ogen te houden dat het afronden 
ervan slechts een positieve internationale 
betekenis kan hebben wanneer de 
totstandbrenging van een grote trans-
Atlantische markt en de beoogde 
vaststelling van nieuwe 
gemeenschappelijke normen een integraal 
onderdeel worden van de internationale 
inspanningen om een eerlijk, coöperatief 
en multilateraal wereldhandelssysteem in 
te voeren en dit niet zou betekenen dat de 
huidige dominante positie van de leidende 
markten wordt versterkt; derhalve de 
opvatting van belangrijke politici in de VS 
en de EU-lidstaten te verwerpen, die het 
TTIP zien als een "economische NAVO", 
wat een eufemisme is om de trans-
Atlantische marktsamenwerking een 
geopolitiek karakter te geven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf1 – letter a – sub iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden te 
bevorderen en een gemeenschappelijke 
benadering uit te stippelen met het oog op 
mondiale handels- en 
investeringsvraagstukken en met de handel 
samenhangende kwesties, zoals strenge 
standaarden, normen en regelgeving, 

(iii) het strategische belang van de 
economische relatie EU-VS in het 
algemeen en van het TTIP in het bijzonder 
voor ogen te houden, o.a. als kans om de 
door de EU en de VS gedeelde en 
gekoesterde beginselen en waarden, 
verankerd in een liberaal, op regels 
gebaseerd kader, te bevorderen en tegelijk
een gemeenschappelijke benadering uit te 
stippelen met het oog op mondiale handels-
en investeringsvraagstukken en met de 
handel samenhangende kwesties, zoals 
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teneinde een bredere trans-Atlantische 
visie en gezamenlijke strategische 
doelstellingen te ontwikkelen;

strenge standaarden, normen en 
regelgeving, teneinde een bredere trans-
Atlantische visie en gezamenlijke 
strategische doelstellingen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 277
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) te benadrukken dat elke 
uitbreiding van de samenwerking met de 
VS inzake IT-veiligheid afhankelijk moet 
worden gemaakt van de beëindiging van 
grootschalige toezichtprogramma's en 
gerichte inbraak in de levens van EU-
burgers, EU-instellingen en de lidstaten;

Or. en

Amendement 278
Jan Huitema

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) rekening te houden met de 
gevolgen van het Russische embargo, met 
name voor de landbouwsector, en gelet op 
het aanhoudende geopolitieke belang van 
de landbouw nadruk te leggen op het 
belang van toegang tot een reeks 
verschillende markten en de behoefte aan 
sterke, strategische 
handelspartnerschappen met betrouwbare 
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partners;

Or. en

Amendement 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iii bis) ervoor te zorgen dat deze 
onderhandelingen tot convergentie op 
normatief vlak leiden, uitgaande van 
strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen, 
waarbij over het Europese model met 
hoge kwaliteitsnormen niet te 
onderhandelen valt;

Or. fr

Amendement 280
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii ter) te beseffen dat het TTIP gevolgen 
zal hebben voor derde landen waarmee de 
EU en de VS niet alleen vandaag de dag 
al nauwe handels- en economische 
betrekkingen op basis van 
overeenkomsten hebben, maar ten 
aanzien waarvan zij ook voornemens zijn 
nieuwe integratieprocessen en onderlinge 
interacties te doen ontstaan door middel 
van het afsluiten van verdere bilaterale of 
multilaterale handels- en 
investeringsovereenkomsten; derhalve in 
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te zien dat het daarom essentieel is dat in 
het kader van het TTIP wordt afgezien
van elke vorm van regelgeving die de 
beleidsruimte van de partners beperkt om 
te reageren op ontwikkelings-, milieu-, 
gezondheids- en maatschappelijke wensen 
van hun burgers;

Or. en

Amendement 281
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS 
slechts als tussenstap naar breder 
handelsoverleg fungeert en niet wordt 
beschouwd als alternatief voor het WTO-
proces; bilaterale overeenkomsten zijn 
altijd de op één na beste optie en mogen 
verbeteringen op multilateraal niveau niet 
in de weg staan;

Or. en

Amendement 282
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 

iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
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opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

opstap naar en impuls voor breder 
handelsoverleg fungeert en niet wordt 
beschouwd als alternatief voor het WTO-
proces; benadrukt dat in het algemeen de 
voorkeur moet worden gegeven aan 
multilaterale oplossingen in het kader van 
de WTO boven bilaterale 
handelsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 283
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS 
als opstap naar breder handelsoverleg 
fungeert en niet wordt beschouwd als 
alternatief voor het WTO-proces; 
bilaterale overeenkomsten zijn altijd de op 
één na beste optie en mogen 
verbeteringen op multilateraal niveau niet 
in de weg staan;

iv) er, met name gezien de bij de WTO 
aanhangig gemaakte geschillen, de 
verschillen in regelgeving tussen de EU 
en de VS en de verschillende belangen 
van de afzonderlijke lidstaten, op toe te 
zien dat er geen nieuwe bilaterale 
overeenkomst tussen enerzijds de EU en 
anderzijds de VS wordt voorgesteld;

Or. fr

Amendement 284
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
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te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; ernaar te streven 
een gelijk speelveld tot stand te brengen;
bilaterale en plurilaterale overeenkomsten 
zijn altijd de op één na beste optie en 
mogen verbeteringen op multilateraal 
niveau niet in de weg staan; te zorgen voor 
synergieën met andere 
handelsovereenkomsten waarover 
momenteel wordt onderhandeld, met 
name TiSA, en met Europese prioriteiten, 
zoals de verwezenlijking van een echte 
Europese interne markt;

Or. en

Amendement 285
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; prioriteit te geven 
aan internationale en multilaterale fora, 
te werken aan een verbetering en 
democratisering van de internationale 
instellingen, en de rest van de wereld geen 
mondiale regels te willen voorstellen of 
opleggen waarover zij niet mee hebben 
onderhandeld;

Or. en
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Amendement 286
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen inspanningen met 
het oog op aanzienlijke verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

Or. en

Amendement 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS 
als opstap naar breder handelsoverleg 
fungeert en niet wordt beschouwd als 
alternatief voor het WTO-proces; 
bilaterale overeenkomsten zijn altijd de op 
één na beste optie en mogen verbeteringen 
op multilateraal niveau niet in de weg 
staan;

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS 
het WTO-proces niet ontkracht of 
tenietdoet; bilaterale overeenkomsten 
mogen verbeteringen op multilateraal 
niveau niet in de weg staan;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een overeenkomst met de VS als 
opstap naar breder handelsoverleg fungeert 
en niet wordt beschouwd als alternatief 
voor het WTO-proces; bilaterale 
overeenkomsten zijn altijd de op één na 
beste optie en mogen verbeteringen op 
multilateraal niveau niet in de weg staan;

(iv) er, met name gezien de recente 
positieve ontwikkelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), op toe 
te zien dat een open en toegankelijke
overeenkomst met de VS als opstap naar 
breder handelsoverleg fungeert en niet 
wordt beschouwd als alternatief voor het 
WTO-proces;

Or. en

Amendement 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv – punt a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a) wijst op de belofte van de EU om het 
genderperspectief in al haar beleid, met 
inbegrip van het handelsbeleid, op te 
nemen en verzoekt de Commissie ervoor 
te zorgen dat de aandacht voor de 
bescherming van rechten en de 
bevordering van gendergelijkheid niet 
alleen in het duurzaamheidshoofdstuk 
maar in de hele tekst van de overeenkomst 
tot uiting komt, alsook in alle 
impactstudies en beoordelingen van de 
toepassing ervan.

Or. es
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Amendement 290
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv bis) ervoor te zorgen dat 
investeringsgeschillen in het kader van de 
rechterlijke instanties van de partijen 
worden beslecht; de geschillenbeslechting 
mag niet aan een particulier mechanisme 
worden overgedragen;

Or. fr

Amendement 291
Maria Arena, Jan Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) ervoor te zorgen dat het TTIP een 
clausule bevat die beide partijen in staat 
stelt de overeenkomst op te zeggen;

Or. en

Amendement 292
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) voor ogen te houden dat de 
overeenkomst niet het gevaar mag 
inhouden dat afbreuk wordt gedaan aan 
de culturele en taalverscheidenheid in de 
Unie, ook in de audiovisuele en culturele 
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dienstensector, en ervoor te zorgen dat 
bestaande en toekomstige bepalingen en 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 
de culturele en de audiovisuele sector, met 
name in de digitale wereld, buiten de 
onderhandelingen worden gehouden;

Or. en

Amendement 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv bis) ervoor te zorgen dat de terreinen 
die als diensten van algemeen belang tot 
de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
behoren (bijvoorbeeld onderwijs, 
gezondheidszorg en sociale zekerheid), 
van de onderhandelingen worden 
uitgesloten;

Or. fr

Amendement 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) samen met de Raad, gelijktijdig 
met de onderhandelingen over de TTIP-
overeenkomst, een daadwerkelijke externe 
vertegenwoordiging van de eurozone in 
het leven te roepen om de voordelen van 
de euro te versterken;

Or. en
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Amendement 295
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) een onderzoek in te stellen naar de 
gevolgen van het TTIP voor 
ontwikkelingslanden; het potentiële 
ernstige risico dat sommige landen 
minder toegang tot de markt krijgen, met 
de daaruit voortvloeiende verlegging van 
het handelsverkeer, tot een minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 296
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) de in artikel 167, lid 4, van het 
VWEU neergelegde grondwettelijke 
verplichting tot bevordering van de 
culturele diversiteit te eerbiedigen door de 
culturele en creatieve sectoren, zoals de 
audiovisuele, de media- en de 
uitgeverijsector, duidelijk en uitdrukkelijk 
van de onderhandelingen uit te sluiten;

Or. en

Amendement 297
Franck Proust, Tokia Saïfi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

iv bis) vindt dat de Europese 
onderhandelaars zich door het beginsel 
van wederkerigheid moeten laten leiden 
om sereen maar kordaat de offensieve 
belangen van de EU bij de bestrijding van 
ongelijke toegang tot openbare en 
particuliere aanbestedingen en ongelijke 
behandeling te behartigen zodat beide 
partijen bij de mondialisering over 
dezelfde spelregels beschikken;

Or. fr

Amendement 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv ter) samen met de ECB en hun 
Amerikaanse tegenhangers een comité 
van toezicht op de wisselkoers euro/dollar 
op te richten, aangezien de 
schommelingen van deze koers op 
verscheidene sectoren een grotere impact 
hebben dan de regelgevingsfactoren, en 
dit op grotere schaal dan enkel de trans-
Atlantische dimensie, aangezien de 
"dollarzone" niet beperkt is tot de VS 
maar talrijke andere landen van Latijns-
Amerika en Azië omvat, waaronder 
China, dat al jaren een lichtjes 
schommelende pariteit ten opzichte van de 
dollar hanteert;

Or. en
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Amendement 299
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a – sub iv ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv ter) te beseffen dat het TTIP en andere 
megahandelsovereenkomsten 
waarschijnlijk gevolgen zullen hebben 
voor de internationale handelsregels en 
tot nieuwe normen zullen leiden, en 
daarmee discriminerend zijn, aangezien 
pakweg 130 landen van de 
onderhandelingen worden uitgesloten en 
voor ontwikkelingslanden belangrijke 
onderwerpen, zoals voedselveiligheid, 
landbouwsubsidies en beperking van 
klimaatverandering, mogelijk aan de kant 
worden geschoven; zich verder in te 
spannen voor vooruitgang in 
democratische multilaterale fora, 
overeenkomstig het alomvattende 
investeringsbeleidskader voor duurzame 
ontwikkeling van de UNCTAD, en een 
doorbraak in de vastgelopen Doha-
ontwikkelingsronde;

Or. en

Amendement 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) te bedenken dat deze overeenkomst 
slechts een win-winsituatie oplevert als de 
EU zich van de nodige middelen voor een 
grotere integratie voorziet, waarvoor de 
interne markt moet worden voltooid en 
haar economisch, budgettair, fiscaal en 
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politiek bestuur moet worden versterkt;

Or. fr


