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Poprawka 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie TTIP są bardziej przejrzyste, niż 
negocjacje w sprawie jakiejkolwiek innej 
umowy międzynarodowej w przeszłości;
mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

Or. de

Poprawka 157
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości spotęgowany brakiem 
komunikacji – doprowadził do
niedociągnięć w zakresie interpretacji 
przez opinię społeczną i niektórych 
decydentów przebiegu procesu 
negocjacyjnego; dodaje, że negocjacje w 
tym zakresie nie powinny doprowadzić do 
przejrzystości, która stwarzałaby 
zagrożenie albo sabotowała wiarygodność 
obrony ogólnego interesu Unii 
Europejskiej przez negocjatorów 
ujawniając naszą strategię partnerom lub 
podmiotom trzecim; podkreśla w tym 
względzie, że publikacja poufnych 
dokumentów, które wyciekły do sieci, nie 
skutkowała podjęciem działań prawnych, 
mimo oczywistego charakteru 
przestępstwa jaki przedstawia;

Or. fr

Poprawka 158
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że stworzono 
fałszywe wrażenie, że negocjacje miały 
tajny charakter oraz że wzbudziło to obawy 
ogółu społeczeństwa; mając na uwadze, że 
Komisja dążyła do uspokojenia tych obaw 
poprzez zastosowanie niezrównanej 
przejrzystości podczas procesu 
negocjacyjnego dotyczącego umowy;

Or. en
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Poprawka 159
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego; mając na 
uwadze, że przejawem poszanowania 
zasad demokracji powinien być pełny 
dostęp do kluczowych dokumentów 
negocjacyjnych dla parlamentarzystów na 
różnych szczeblach zarządzania po obu 
stronach Atlantyku, a także dla 
dziennikarzy, analityków i obywateli oraz 
ich organizacji w społeczeństwie 
obywatelskim; mając na uwadze, że 
skonsolidowane teksty nadal są dostępne 
wyłącznie w czytelniach, co paradoksalnie 
dotyczy coraz większej liczby rozdziałów w 
związku z postępem procesu 
negocjacyjnego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że ograniczony 
poziom przejrzystości negocjacji – gdyż tak 
właśnie prowadzono je w przeszłości – był 
poważnym błędem i doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;
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Poprawka 161
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – wynika z zaprzeczenia 
demokracji i poważnego naruszenia 
obowiązku przejrzystości, któremu 
podlegają instytucje Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że w czasie 
negocjacji z przyczyn taktycznych nie jest 
możliwe publikowanie wszystkich 
informacji w każdym momencie, oraz że 
fakt ten stanowi wielkie wyzwanie dla 
demokratycznej kontroli procesu 
negocjacyjnego; mając na uwadze, że w 
przypadku zawartych już umów nie niosło 
to za sobą żadnych negatywnych skutków;

Or. de

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



AM\1055724PL.doc 7/89 PE552.119v01-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie porozumienia TTIP powinny być 
na tyle przejrzyste, na ile tylko będzie to 
możliwe; mając na uwadze, że Parlament 
w pełni popiera decyzję Rady o 
odtajnieniu wytycznych negocjacyjnych 
oraz inicjatywę Komisji Europejskiej w 
zakresie przejrzystości; mając na uwadze, 
że nowa ofensywa Komisji na rzecz 
przejrzystości wspiera demokratyczną 
kontrolę procesu negocjacyjnego, zaś 
deficyty w tym zakresie zostały już 
skutecznie usunięte; mając na uwadze, że 
negocjacje zawsze wymagają pewnego 
stopnia poufności, jeśli mają doprowadzić 
do wyników wysokiej jakości;

Or. de

Poprawka 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – był bardzo poważnym 
błędem, który nie tylko doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego, ale także 
przyczynił się do wytworzenia poczucia 
niechęci wobec negocjacji w sprawie 
TTIP, w wielu przypadkach opartego na 
nieprawdziwych lub wypaczonych 
informacjach;

Or. es
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Poprawka 165
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że o ile charakter
międzynarodowych negocjacji wymaga 
pewnego stopnia swobody uznania w celu 
skutecznego osiągnięcia zamierzonych 
rezultatów, należy zachować równowagę 
między swobodą uznania a 
przejrzystością; należy umożliwić wyższy 
poziom przejrzystości w celu wzmocnienia 
kontroli demokratycznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska poczyniła znaczące wysiłki 
służące zwiększeniu dostępu do informacji 
poprzez podjęcie inicjatywy na rzecz 
przejrzystości, która zwiększyła poziom 
demokratycznej kontroli procesu 
negocjacyjnego;

Or. en

Poprawka 167
Pablo Zalba Bidegain
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji może prowadzić do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej
kontroli procesu negocjacyjnego;

Or. es

Poprawka 168
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że tajny charakter 
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;
mając na uwadze, że negocjacje w sprawie 
TTIP ukazały potrzebę wprowadzenia 
istotnych zmian do procedur 
negocjacyjnych określonych w art. 207 i 
218 TFUE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter G. mając na uwadze, że ramy prawne 
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negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

regulujące negocjacje w sprawie unijnych 
umów handlowych są określone w art. 207 
TFUE, który stanowi, iż Komisja prowadzi 
rokowania w sprawie umów w konsultacji 
ze specjalnym komitetem powołanym 
przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 170
Goffredo Maria Bettini

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że tajny charakter
negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono 
je w przeszłości – doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

G. mając na uwadze, że ograniczony 
poziom przejrzystości negocjacji – gdyż tak 
właśnie prowadzono je w przeszłości – był 
poważnym błędem i doprowadził do 
niedociągnięć w zakresie demokratycznej 
kontroli procesu negocjacyjnego;

Or. en

Poprawka 171
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. z zadowoleniem przyjmuje kroki i 
działania podjęte przez komisarz Cecilię 
Malmstrom na rzecz większej 
przejrzystości w negocjacjach i publikacji 
kilku dokumentów;

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

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze zaangażowanie UE 
na rzecz Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego oraz że art. 167 
TFUE zapewnia i chroni prawo UE i jej 
państw członkowskich do ustanawiania i 
wdrażania polityk kulturalnych, a także 
środków służących ochronie i 
promowaniu różnorodności kulturowej; 
mając na uwadze, że Stany Zjednoczone 
nie są sygnatariuszami wspomnianej 
konwencji UNESCO;

Or. en

Poprawka 173
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
przeprowadził dochodzenie w sprawie 
przejrzystości negocjacji dotyczących 
TTIP i w sprawie rozpatrywania przez 
Komisję wniosków o udzielenie informacji 
oraz wydał decyzję zawierającą dziesięć 
zaleceń dotyczących zmian;

Or. en
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Poprawka 174
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że obecny etap 
szybkich zmian zachodzących w 
globalnym scenariuszu geopolitycznym 
wymaga zdecydowanego podejścia ze 
strony UE, która musi poszukiwać 
rozmaitych opcji politycznych i 
gospodarczych w celu wzmocnienia swojej 
globalnej roli gospodarczej;

Or. en

Poprawka 175
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zaangażować instytucje 
rządowe i samorządowe na szczeblu 
regionalnym oraz konsultować się z nimi 
w celu uwzględnienia ich w pełni podczas 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 176
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że zarówno art. 1, 
jak i art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „decyzje są 
podejmowane w sposób jak najbardziej 
otwarty i zbliżony do obywatela”;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że rolnictwo 
stanowi centralny element szerszych 
zagadnień strategicznych, takich jak 
bezpieczeństwo żywności, zrównoważony 
rozwój, wybory o charakterze społecznym 
i preferencje zbiorowe, oraz że sektory 
rolne w UE i USA znacząco się od siebie 
różnią pod wieloma względami, np. pod 
względem ochrony zdrowia konsumentów 
i norm bezpieczeństwa żywności, w tym 
podejściem do organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i 
wykorzystania hormonów w produkcji 
mięsa;

Or. en

Poprawka 178
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich 
wytycznych politycznych wyraźnie 
stwierdził, że choć UE i USA mogą 
uczynić spory krok naprzód, jeżeli chodzi 
o wzajemne uznawanie norm dotyczących 
produktów lub wypracowanie norm 
transatlantyckich, to UE nie poświęci 
europejskich standardów w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony 
socjalnej i ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków nie będą 
podlegać negocjacjom;

skreślony

Or. it

Poprawka 179
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie podlegają
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej, ochrony 
środowiska, standardów w zakresie
ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków mogą 
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podlegać negocjacjom tylko wówczas, gdy 
osiągną najwyższe standardy;

(Obecna sytuacja dotycząca kwestii 
bezpieczeństwa żywności lub ochrony 
danych osobowych nadal nie jest 
zadowalająca i może nawet zostać 
poprawiona (przykład: substancje 
zaburzające gospodarkę hormonalną, etc))

Or. fr

Poprawka 180
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie podlegają 
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych stwierdził, że choć UE i USA
mogą uczynić spory krok naprzód, jeżeli 
chodzi o wzajemne uznawanie norm 
dotyczących produktów lub wypracowanie
norm transatlantyckich, to UE nie poświęci 
europejskich standardów w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony 
socjalnej i ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków nie podlegają
negocjacjom; ale, jednocześnie, Komisja 
pragnie podkreślić integrację gospodarczą 
i regulacyjną na rynku wewnętrznym oraz 
zaakcentować otwarcie na konkurencję 
powiązanych sektorów gospodarki, zaś 
infrastruktur na ryzyko liberalizacji 
działań, które do tej pory realizowane były 
w ramach krajowych usług publicznych;

Or. fr
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Poprawka 181
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE będzie utrzymywać europejskie 
standardy w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych i różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

Or. en

Poprawka 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej, 
bezpieczeństwa żywności, ochrony
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kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie podlegają 
negocjacjom;

środowiska, standardów w zakresie
ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej:

Or. fr

Poprawka 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i norm w 
zakresie ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków nie podlegają 
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie oświadczył, 
że pragnie, aby umowa handlowa ze 
Stanami Zjednoczonymi była rozsądna i 
wyważona oraz, w swoich wytycznych 
politycznych, wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i norm w 
zakresie ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków nie podlegają 
negocjacjom;

Or. fr

Poprawka 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. Mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

H. Mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności, 
ochrony danych osobowych 
Europejczyków oraz warunków bytowych 
na poziomie gmin nie będą podlegać 
negocjacjom;

Or. de

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
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kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

kwestie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa naszej żywności oraz 
ochrony danych osobowych 
Europejczyków zostaną utrzymane;

(Ważne jest, aby podkreślić, że w ramach 
negocjacji w ogóle nie podejmujemy 
tematu obniżenia poziomu norm, zamiast 
mówić, że kwestie bezpieczeństwa żywności 
nie podlegają negocjacjom, ponieważ nie 
jest to prawdą – zagadnienia 
bezpieczeństwa żywności lub środków 
sanitarnych i fitosanitarnych są poruszane 
podczas negocjacji, ale podczas tych 
konkretnych negocjacji nie chcemy 
obniżenia poziomu ochrony. Na tym polega 
różnica.)

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności 
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom oraz że zastosowanie w tym 
kontekście będzie mieć również zasada 
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praworządności;

Or. en

Poprawka 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony 
danych osobowych czy różnorodności 
kulturowej, przy czym podkreślił, że 
kwestie bezpieczeństwa naszej żywności
oraz ochrony danych osobowych 
Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

H. mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć 
UE i USA mogą uczynić spory krok 
naprzód, jeżeli chodzi o wzajemne 
uznawanie norm dotyczących produktów 
lub wypracowanie norm transatlantyckich, 
to UE nie poświęci europejskich 
standardów w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia, zdrowia zwierząt, ochrony 
socjalnej i ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym 
podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa 
naszej żywności oraz ochrony danych 
osobowych Europejczyków nie będą 
podlegać negocjacjom;

Or. en

Poprawka 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że powyższe 
oświadczenia znalazły swą kontynuację, 
20 marca w Brukseli, w zobowiązaniach 
podjętych przez komisarz UE ds. handlu, 
pani Cecilii Malmström oraz 
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przedstawiciela Stanów Zjednoczonych ds. 
handlu, pana Michael'a Froman'a 
dotyczących ochrony usług publicznych w 
ramach umów handlowych 
negocjowanych pomiędzu UE i Stanami 
Zjednoczonymi;

Or. fr

Poprawka 189
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że do pomyślnego 
przeprowadzenia ambitnych i złożonych 
negocjacji niezbędne jest zaufanie; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
ubolewa z powodu ostatnich doniesień 
dotyczących łamania zabezpieczeń kart 
SIM produkowanych przez firmę 
Gemalto; mając na uwadze, że nowe 
otwarcie jest możliwe wyłącznie za sprawą 
podjęcia po obu stronach Atlantyku 
śmiałych działań na rzecz zabezpieczenia 
podstawowych praw naszych obywateli; 
mając na uwadze, że te konkretne 
działania muszą dążyć do obudowania 
zaufania na szczeblu konsumenckim i 
politycznym, nadając tym samym nowego 
impetu negocjacjom handlowym; mając 
na uwadze, że z uwagą odnotowano 
niedawne pozytywne zmiany w 
amerykańskiej administracji i w 
Kongresie USA, takie jak propozycja 
wzmocnienia norm w dziedzinie ochrony 
danych;

Or. en
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Poprawka 190
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 
2 Traktatu o Unii Europejskiej 
wprowadzają zasadę równości płci 
stanowiącą, że Unia we wszystkich swoich 
działaniach dąży do zniesienia 
nierówności oraz do propagowania 
równości mężczyzn i kobiet;

Or. es

Poprawka 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 23 
maja 2013 r. przyjął wyraźne stanowisko 
dotyczące wyłączenia z zakresu negocjacji 
w sprawie TTIP usług kulturalnych i 
audiowizualnych, w tym usług 
świadczonych online, ale nigdzie w 
mandacie negocjacyjnym nie stwierdzono 
jednoznacznie, że usługi i produkty 
kulturalne powinny być postrzegane i 
traktowane w sposób odmienny od 
pozostałych usług i produktów 
handlowych;

Or. en
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Poprawka 192
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze art. 21 i 218 
Traktatu ustanawiającego Unię 
Europejską, wprowadzające szereg zasad, 
których powinna przestrzegać polityka 
zagraniczna UE, mając na celu 
zapewnienie jej spójności;

Or. es

Poprawka 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że w swojej 
odpowiedzi na pytanie pisemne E-
009607/2014 Komisja stwierdza, że 
„usługi audiowizualne” nie są 
klasyfikowane jako „kultura” oraz że „UE 
nie ustanawia definicji „usług 
kulturalnych” dla potrzeb jej umów 
handlowych oraz że transatlantyckie 
partnerstwo handlowo-inwestycyjne 
(TTIP) nie stanowi wyjątku od tej 
reguły”;

Or. en

Poprawka 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że oznaczenia 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia/chronionym oznaczeniu 
geograficznym podlegają w Europie 
rygorystycznym specyfikacjom dotyczącym 
jakości i pochodzenia, podczas gdy w 
Stanach Zjednoczonych stanowią one 
jedynie „nazwy zwyczajowe”, które mogą 
być swobodnie wykorzystywane bez 
żadnych ograniczeń;

Or. en

Poprawka 195
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

skreślony

Or. it



AM\1055724PL.doc 25/89 PE552.119v01-00

PL

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. Mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

skreślony

Or. de

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 

skreślony
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zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

Or. en

Poprawka 198
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. Mając na uwadze, że dostępne są już 
wyniki konsultacji społecznych w sprawie 
ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem w związku 
z TTIP, a teraz potrzebny jest proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi; 
mając na uwadze, że dostępne są już 
wyniki konsultacji społecznych w sprawie 
ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem w związku 
z TTIP, a teraz potrzebny jest proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 

I. Mając na uwadze, że dostępne są już 
wyniki konsultacji społecznych w sprawie 
ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem w związku 
z TTIP, a teraz potrzebny jest proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi; 
mając na uwadze, że dla efektywnej 
ochrony inwestorów zagranicznych przed 
dyskryminacją także w wysoko
rozwiniętych systemach prawnyc,
konieczny jest mechanizm rozstrzygania 
sporów między inwestorami a państwami, 
ponieważ postanowienia umów 
międzynarodowych odbiegające od 
krajowych regulacji prawnych nie zawsze 
mogą zostać dochodzone przed sądami 
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instytucji europejskich oraz między nimi; krajowymi; mając na uwadze, że dostępne 
są już wyniki konsultacji społecznych w 
sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem w 
związku z TTIP, a teraz potrzebny jest 
proces refleksji nad tym, jak najlepiej 
zapewnić ochronę inwestycji i równe 
traktowanie inwestorów, przeprowadzony 
z uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

Or. de

Poprawka 199
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów międzyinwestorem 
a państwem w związku z TTIP, teraz 
powinien zostać przeprowadzony proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów międzyinwestorem 
a państwem w związku z TTIP, 
przeprowadzany jest, z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw, szczególnie tych, które 
miały już do czynienia z tym 
mechanizmem, proces refleksji nad tym, 
jak najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów przy 
jednoczesnym pozostawieniu państwom 
członkowskim prawa regulacji,
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
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oraz między nimi;

Or. fr

Poprawka 200
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
komisarz Cecilia Malmström potwierdziła 
to stanowisko w swoim oświadczeniu 
skierowanym do komisji INTA z dnia 18 
marca 2015 r. oraz przedstawiła 
propozycję dotyczącą modernizacji 
systemów ochrony inwestorów, które w 
pełni uwzględniać będą jurysdykcję sądów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 201
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
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Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, teraz 
powinien zostać przeprowadzony proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, teraz 
powinien zostać przeprowadzony proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji, równe traktowanie 
inwestorów i prawo regulacji dla państw 
członkowskich, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi, 
jak i z udziałem przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 202
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker zaznaczył, że nie 
zgodzi się, by właściwość sądów państw 
członkowskich UE w zakresie sporów 
między inwestorami była ograniczona 
jakimikolwiek specjalnymi procedurami, 
jednakże należy uwzględnić fakt, iż 
inwestorzy napotykają problemy, którym 
ich krajowe systemy sądownicze nie 
zawsze są w stanie skutecznie zaradzić, 
choćby dlatego, że prawa przysługujące 
inwestorom w ramach międzynarodowych 
porozumień handlowych nie są 
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równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

bezpośrednio wykonalne w sądach Stanów 
Zjednoczonych; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, 
jaki kształt należy nadać mechanizmowi 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w celu osiągnięcia 
odpowiedniej równowagi pomiędzy 
ochroną inwestycji i równym 
traktowaniem inwestorów, a ochroną 
uprawnień prawodawczych UE i jej 
państw członkowskich, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

Or. pt

Poprawka 203
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów międzyinwestorem 
a państwem w związku z TTIP, teraz 
powinien zostać przeprowadzony proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów międzyinwestorem 
a państwem w związku z TTIP, teraz 
powinien zostać przeprowadzony proces 
refleksji nad tym, jak najlepiej zapewnić 
ochronę inwestycji i równe traktowanie 
inwestorów, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
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konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi; 
mając również na uwadze, że mechanizm 
rozstrzygania sporów lub sąd arbitrażowy 
spotkał się z bardzo negatywnym 
przyjęciem ze strony obywateli Europy i 
mógłby stanowić zamach na suwerenność 
państw członkowskich, ich instytucje 
sądownicze i krajowe systemy prawne 
opracowane w części przez ustawodawcę 
krajowego demokratycznie wybranego 
przez obywateli państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 204
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a stałe 
usprawnianie mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem 
może odbywać się bez osłabiania ochrony 
naszych inwestorów przed dyskryminacją i 
wywłaszczeniem bez odszkodowania;

Or. en
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Poprawka 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem w 
większości bardzo krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi 
bez wykorzystywania mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 

I. mając na uwadze, że w swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący 
Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 
również, że nie zgodzi się, by właściwość 
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sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i
równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem 
krytycznych i konstruktywnych uwag 
wewnątrz trzech instytucji europejskich 
oraz między nimi;

sądów państw członkowskich UE w 
zakresie sporów między inwestorami była 
ograniczona jakimikolwiek specjalnymi 
procedurami; mając na uwadze, że 
dostępne są już wyniki konsultacji 
społecznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w związku z TTIP, a teraz 
potrzebny jest proces refleksji nad tym, jak 
najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 
niedyskryminację, przeprowadzony z 
uwzględnieniem krytycznych i 
konstruktywnych uwag wewnątrz trzech 
instytucji europejskich oraz między nimi;

Or. en

Poprawka 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. Mając na uwadze, że sposób 
rozstrzygania sporów między inwestorami 
a państwami członkowskimi  powinien być 
bezwzględnie dostępny, zapewniać 
bezstronne traktowanie stron sporu i 
obejmować możliwość odwołania od 
wyroku sądu pierwszej instancji;

Or. fr

Poprawka 208
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że Komisja musi 
pamiętać o tym, iż w odpowiedzi na 
przeprowadzone przez nią konsultacje w 
sprawie rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem w ramach TTIP 
obywatele UE opowiedzieli się za 
całkowitym usunięciem tego mechanizmu 
z TTIP, a nie za jego reformą;

Or. en

Poprawka 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że ETS był zdania, 
w swojej opinii 1/09, że utworzenie 
mechanizmów rozstrzygających spory 
wykraczających poza ramy 
instytucjonalne i sądowe Unii 
Europejskiej, pozbawiające sądownictwo 
państw członkowskich ich kompetencji w 
zakresie interpretacji i stosowania prawa 
Unii, jak i sam Trybunał kompetencji w 
zakresie udzielania odpowiedzi, w trybie 
prejudycjalnym, na pytania zadane przez 
wymienione władze sądownicze, zmieniłby 
nadane przez traktat instytucjom Unii i 
państwom członkowskim kompetencje, 
które są kluczowe dla zachowania 
charakteru prawa Unii oraz byłby 
niezgodny z traktatami;

Or. fr

Poprawka 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel
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Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że należy 
zagwarantować, aby inwestorzy nie mogli 
kwestionować, bez względu na mechanizm 
sądowniczy, decyzji podjętych przez 
państwa członkowskie w dziedzinie usług 
publicznych i ogólnego interesu;

Or. fr

Poprawka 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że ETS był zdania, 
w swojej opinii 2/13, że do kompetencji 
Unii Europejskiej w zakresie stosunków 
międzynarodowych i zdolności zawierania 
umów międzynarodowych dołączono by 
koniecznie zdolność do podporządkowania 
się decyzjom sądownictwa utworzonego 
lub wybranego na mocy takich 
międzynarodowych umów, w kwestii 
interpretacji i stosowania ich przepisów; 
mając również na uwadze, że Trybunał 
określił, iż umowa międzynarodowa 
mogłaby mieć wpływ na jego własne 
kompetencje jedynie pod warunkiem, że 
spełnione zostałyby podstawowe założenia 
chroniące charakter tych kompetencji, i 
gdy autonomia systemu prawnego Unii 
nie zostałaby naruszona.

Or. fr
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Poprawka 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw I c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że Komisja, w dniu 
10 września 2014 r., odmówiła rejestracji 
EIK Stop TTIP, uznając, iż wykracza ona 
poza uprawnienia Komisji Europejskiej 
do przedkładania unijnego aktu prawnego 
niezbędnego do wdrożenia przepisów 
traktatów; mając na uwadze, że inicjatywa 
"Stop TTIP" została rozpoczęta poza 
postępowaniem przewidzianym 
rozporządzeniem 211/2011 i zebrała 
dotychczas ponad milion podpisów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w 
zakresie przejrzystości;

skreślony

(See consolidated letter G)

Or. de
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Poprawka 214
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich, 
a także przez przedstawicieli europejskich 
gmin i regionów; mając na uwadze, że 
Parlament w pełni popiera decyzję Rady o 
odtajnieniu wytycznych negocjacyjnych 
oraz inicjatywę Komisji Europejskiej w 
zakresie przejrzystości;

Or. en

Poprawka 215
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

J. mając na uwadze, że o ile zdecydowana 
większość Europejczyków popiera umowę 
o wolnym handlu z USA23d, to głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
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inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

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

Or. en

Poprawka 216
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, a także na konieczność 
lepszego wyjaśniania opinii publicznej 
szczegółów trwających negocjacji przez 
uczestniczące w nich instytucje; mając na 
uwadze, że konieczne jest przy tym 
uwzględnienie rzeczowo 
uargumentowanych obaw zgłaszanych 
przez obywateli europejskich; mając na 
uwadze, że Parlament w pełni popiera 
decyzję Rady o odtajnieniu wytycznych 
negocjacyjnych oraz inicjatywę Komisji 
Europejskiej w zakresie przejrzystości;

Or. de

Poprawka 217
Franck Proust
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości; mając na uwadze, że 
obecny kontekst, w którym odbywają się 
negocjacje, po ujawnieniu informacji 
związanych ze sprawą szpiegostwa przez 
naszego amerykańskiego partnera 
handlowego poprzez NSA na całym 
terytorium Unii Europejskiej, przyczynił 
się do potrzeby przejrzystości w celu 
rozwiania wszelkich wątpliwości 
dotyczących jego zamiarów;

Or. fr

Poprawka 218
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 

J. mając na uwadze, że aktywna kampania 
przeciwko TTIP zrodziła w ramach debaty 
publicznej przeświadczenie o potrzebie
prowadzenia negocjacji w sprawie TTIP w 
sposób bardziej przejrzysty i dopuszczenia 
udziału wielu stron; mając na uwadze, że 
Parlament w pełni popiera decyzję Rady o 
odtajnieniu wytycznych negocjacyjnych 
oraz inicjatywę Komisji Europejskiej w 
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wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

zakresie przejrzystości;

Or. en

Poprawka 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 
wielu stron, przy uwzględnieniu, w 
dotychczasowym zakresie, obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że liczne głosy 
krytyczne w ramach debaty publicznej 
wskazują na potrzebę prowadzenia 
negocjacji w sprawie TTIP w sposób 
bardziej przejrzysty i dopuszczenia udziału 

J. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie umów handlowych powinny być 
prowadzone w najbardziej przejrzysty 
sposób i przy udziale wielu stron z 
poszanowaniem konieczności zachowania 
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wielu stron, przy uwzględnieniu obaw 
zgłaszanych przez obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że Parlament w pełni 
popiera decyzję Rady o odtajnieniu 
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie 
przejrzystości;

niezbędnego poziomu poufności 
informacji w celu umożliwienia 
negocjatorom osiągnięcia ostatecznego 
porozumienia wysokiej jakości; mając na 
uwadze, że Parlament w pełni popiera 
decyzję Rady o odtajnieniu wytycznych 
negocjacyjnych oraz inicjatywę Komisji 
Europejskiej w zakresie przejrzystości;

Or. en

Poprawka 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając również na uwadze korzystne 
działania Komisji mające na celu 
przekonanie amerykańskiego partnera o 
słuszności zwiększonej przejrzystości, i 
konieczności kontynuowania tej 
proaktywnej postawy;

Or. fr

Poprawka 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że Komisja odbyła 
dużo większą liczbę spotkań z 
przedstawicielami branży niż z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz że odmawia ona 
upublicznienia protokołów z tych 
posiedzeń;
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Or. en

Poprawka 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji bez 
wyznaczania nowych dozwolonych granic;

Or. en

Poprawka 224
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu,
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu,
dodaje, że należy podjąć rozważania 
dotyczące każdego momentu przebiegu 
tych negocjacji;

(Nie ma odpowiedniego momentu, istnieje 
jedynie właściwy czas.)

Or. fr

Poprawka 225
Marine Le Pen
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Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu,
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu,
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby
poddać w wątpliwość zasadność i 
wiarygodność tej umowy, jak i 
upowszechnić dokumenty związane z 
procesem negocjacji oraz dokumenty 
przekazywane między instytucjami, zaróno 
te sporządzone jak i te w przygotowaniu;

Or. fr

Poprawka 226
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji, 
chociaż dla wszystkich jest jasne, że 
wyrażone ofensywne interesy drugiej 
strony stwarzają poważne 
niebezpieczeństwo dla prerogatyw naszych 
przedsiębiorstw, a w szczególności dla 
naszego sektora rolnego;

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto jeszcze 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między K. mając na uwadze, że rozmowy między 
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USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby 
zastanowić się nad stanem negocjacji;

USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, 
oraz że nadszedł odpowiedni moment, aby
zastanowić się nad stanem negocjacji;

K. mając na uwadze, że rozmowy między 
USA a UE rozpoczęły się w lipcu 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto 
porozumienia w sprawie wspólnego tekstu; 
mając na uwadze, że ocena sytuacji 
politycznej jest przydatna do wywierania 
wpływu na kierunek prowadzenia 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 231
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że zakres i stopień 
wpływu TTIP na kraje rozwijające się jest 
niepewny oraz że konieczna jest 
możliwość prowadzenia dialogu z tymi 
krajami na temat wpływu TTIP;

Or. en
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Poprawka 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że zgodnie z 
oczekiwaniami TTIP ma być umową 
mieszaną wymagającą ratyfikacji przez 
Parlament Europejski, Radę Europejską i 
wszystkie 28 państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 233
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że mechanizmy 
konsultacji na wczesnym etapie między 
UE a USA, w tym potencjalne dalsze 
oceny skutków z rozszerzonymi 
konsultacjami z udziałem 
zainteresowanych stron na wcześniejszym 
etapie procesu ustawodawczego, mogą 
prowadzić do opóźnień w regulacjach lub 
nawet ich zarzucenia, szczególnie w 
dziedzinie środowiska naturalnego i
ochrony konsumentów.
Mając na uwadze, że dalszej oceny nadal 
wymaga wpływ TTIP na problematykę 
płci, zwłaszcza pod względem dostępu do 
rynku pracy, dobrostanu i opieki 
zdrowotnej;

Or. en



AM\1055724PL.doc 47/89 PE552.119v01-00

PL

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

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że UE w 
szczególności boryka się z coraz większymi 
obawami dotyczącymi jej bezpieczeństwa 
energetycznego oraz potrzeby 
dywersyfikacji dostaw energii i szlaków 
tranzytowych w obliczu przemian 
politycznych i geopolitycznych;

Or. en

Poprawka 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że procedura 
ratyfikacji umowy o tak istotnym wpływie 
musi uwzględniać etap referendum w 
każdym państwie członkowskim lub na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. w związku z trwającymi negocjacjami w 1. domaga się od Komisji zawieszenia 
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sprawie TTIP kieruje do Komisji 
następujące zalecenia:

trwających negocjacji w sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 237
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
ambitnej i wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która leży w interesie obywateli 
i która będzie promować zrównoważony 
wzrost, wspierać tworzenie wysokiej 
jakości miejsc pracy dla pracowników 
europejskich, zapewniać bezpośrednie 
korzyści dla konsumentów europejskich, 
zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

Or. en

Poprawka 238
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) –podpunkt i)

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
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standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać europejską
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy, 
jej wiarygodne podstawy prawne jak i 
mechanizmy monitorowania i wdrażania 
są ważniejsze niż tempo negocjacji;

Or. fr

Poprawka 239
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt i)

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, 
a w szczególności dla MŚP; treść tej 
umowy, jej wiarygodne podstawy prawne 
jak i mechanizmy monitorowania i 
wdrażania są ważniejsze niż tempo 
negocjacji;

(i) wstrzymać negocjacje w sprawie TTIP;

Or. fr
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Poprawka 240
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich poprzez zapewnienie ochrony 
istniejących i przyszłych poziomów 
ochrony, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(Niniejsza poprawka została sformułowana 
na podstawie propozycji przedstawionej 
przez Europejską Organizację 
Konsumentów – BEUC.)

Or. en

Poprawka 241
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować wzrost, 
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zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

wspierać tworzenie zrównoważonych 
miejsc pracy dla pracowników 
europejskich, zapewniać bezpośrednie i 
pośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP;

Or. en

Poprawka 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt i)

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, w duchu wzajemności i 
obustronnych korzyści, spełniającej 
wysokie standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

Or. fr

Poprawka 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 
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Ulvskog, Martina Werner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost przynoszący 
wspólne korzyści wszystkim państwom 
członkowskim UE, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich poprzez zapewnienie 
wysokiego poziomu istniejących i 
przyszłych norm dotyczących praw 
pracowniczych, socjalnych i ochrony 
środowiska, zwalczania uchylania się od 
opodatkowania, unikania opodatkowania 
i rajów podatkowych, zwiększać 
międzynarodową konkurencyjność i 
stwarzać nowe możliwości dla 
przedsiębiorstw unijnych, a w 
szczególności dla mikro- i MŚP, a także 
przyczyniać się do przyciągania większej 
liczby inwestycji zagranicznych w UE; 
treść tej umowy jest ważniejsza niż tempo 
negocjacji i należy w niej w każdym razie 
uwzględnić zmiany zachodzące na 
ogólnoświatowej arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 244
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i



AM\1055724PL.doc 53/89 PE552.119v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, zabezpieczać 
wysokiej jakości usługi publiczne, 
wspierać tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy dla pracowników 
europejskich, zapewniać bezpośrednie 
korzyści dla konsumentów europejskich 
poprzez zagwarantowanie ochrony 
istniejących i przyszłych wyższych 
poziomów ochrony i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; należy stosować 
zasadę ostrożności, zapewnić ochronę 
danych, utrzymać i rozwijać niezbędne 
usługi publiczne, na przykład w dziedzinie 
zdrowia i kształcenia, zagwarantować 
istnienie rodzinnych gospodarstw rolnych 
i oznaczeń geograficznych, zapewnić 
różnorodność kulturową i prowadzić 
spójną politykę współpracy na rzecz 
rozwoju; treść tej umowy jest ważniejsza 
niż tempo negocjacji;

Or. en

Poprawka 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – litera a - punkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
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zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, między innymi poprzez 
większe zaangażowanie w negocjacje 
europejskich organizacji ochrony 
konsumenta, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

Or. de

Poprawka 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, 
a w szczególności dla MŚP; treść tej 
umowy jest ważniejsza niż tempo 
negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy i promującej zrównoważony 
rozwój, w pełni przestrzegającej 
istniejących i przyszłych norm unijnych w 
dziedzinie ochrony socjalnej, ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia oraz 
niestwarzającej przeszkód – prawnych ani 
politycznych – dla wdrożenia istniejących 
przepisów UE lub przyjęcia nowych; treść 
tej umowy jest ważniejsza niż tempo 
negocjacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, i opartej na zasadzie 
jednolitego pakietu, która będzie 
promować handel i inwestycje, 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
obywateli europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP;

Or. en

Poprawka 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
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możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP, bez obniżania 
poziomu norm unijnych, bezpieczeństwa 
żywności i ochrony oznaczeń 
geograficznych; treść tej umowy jest 
ważniejsza niż tempo negocjacji;

Or. en

Poprawka 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w 
sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i 
wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(i) należy dopilnować, aby przejrzyste
negocjacje w sprawie TTIP prowadziły do 
zawarcia pogłębionej, kompleksowej, 
ambitnej i wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie 
standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać 
bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową 
konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a 
w szczególności dla MŚP; treść tej umowy 
jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

Or. en

Poprawka 250
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt i) a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) należy dopilnować, aby wzajemność w 
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zakresie norm społecznych, sanitarnych i 
środowiskowych jest podstawową zasadą
w negocjacjach TTIP; TTIP nie powinno 
osłabić norm europejskich w żadnej z 
powyższych dziedzin, zaś ich utrzymanie 
powinno zostać określone jako dozwolone 
granice w procesie negocjacji;

Or. fr

Poprawka 251
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i a) należy przestrzegać postanowień art. 
208 traktatu lizbońskiego, w którym 
ustanowiono zasadę spójności polityki na 
rzecz rozwoju, co wymaga uwzględniania 
celów współpracy na rzecz rozwoju w 
ramach negocjacji w sprawie TTIP, 
ponieważ unijna polityka handlowa i 
polityka rozwojowa są ze sobą wzajemnie 
powiązane;

Or. en

Poprawka 252
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i a) należy dopilnować, aby klauzula 
praw człowieka zawierała:

– potwierdzenie zobowiązań państwa 
wynikających z Powszechnej deklaracji 
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praw człowieka i innych właściwych 
instrumentów międzynarodowych w 
dziedzinie praw człowieka, w tym – choć 
nie wyłącznie – europejskiej konwencji 
praw człowieka, Europejskiej karty 
społecznej i Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych;

– zapewnienie, że państwa strony będą 
dokonywać wykładni postanowień umowy 
zgodnie z międzynarodowym prawem 
dotyczącym praw człowieka;

– zapewnienie, że żadne ze zobowiązań 
wynikających z umowy nie będzie 
skutkować zmianą obowiązku 
poszanowania, ochrony i realizacji praw 
podstawowych w UE;

– odstępstwo umożliwiające stronom 
umowy zawieszenie ich zobowiązań 
wynikających z umowy, jeżeli istnieją 
powody, aby przypuszczać, że będą one 
stanowiły naruszenie praw podstawowych;

– mechanizm dotyczący okresowych ocen 
skutków w dziedzinie praw człowieka, 
które miałyby być przeprowadzane 
wspólnie przez komisję powołaną przez 
Kongres USA i Parlament Europejski;

– mechanizm wnoszenia skarg do sądów 
krajowych w celu wszczęcia przez 
właściwy organ postępowania w sprawie 
sporów dotyczących praw człowieka, 
powstałych na gruncie umowy;

– procedury gwarantujące obywatelom 
równość wobec prawa;

– zapewnienie, że strony umowy nie będą 
w żadnym wypadku stosunkowo 
uprzywilejowywały swoich obywateli lub w 
inny sposób dyskryminowały osoby 
niebędące obywatelami danego kraju, w 
zależności od ich obywatelstwa, w 
jakiejkolwiek sprawie ujętej w tej umowie, 
dotyczącej porządku publicznego, 
bezpieczeństwa narodowego, przestępstw 
lub ważnego interesu publicznego; takiej 
jak uznane na szczeblu międzynarodowym 
normy prawa pracy, w dziedzinie 
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środowiska, zdrowia publicznego czy 
bezpieczeństwa żywności;

– dostępny mechanizm nakładania sankcji 
w przypadku naruszania podstawowych 
praw i norm lub w sytuacji, gdy 
wyczerpały się możliwości mediacji i 
dialogu;

Or. en

Poprawka 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i a) należy zadbać o to, aby w ramach 
TTIP uwzględniono fakt, że handel nie 
stanowi celu sam w sobie, ale jest 
środkiem do poprawy dobrobytu, co 
mogłoby oznaczać zawieszenie negocjacji 
TTIP do momentu możliwości 
jednoznacznego dowiedzenia, że 
poprzednie szacunki Komisji dotyczące 
dyslokacji miejsc pracy nie budzą 
uzasadnionych obaw;

Or. en

Poprawka 254
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt i b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(i b) należy odrzucić podejście dotyczące 
tzw. „żywego porozumienia” oraz nalegać, 
aby wszystkie istotne szczegółowe kwestie 
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dotyczące porozumienia były ustalane w 
ramach negocjacji, ponieważ nic nie jest 
uzgodnione, dopóki wszystko nie jest 
uzgodnione; należy odrzucić wniosek 
dotyczący przekazywania następnie 
kwestii regulacyjnych – z pominięciem 
demokratycznego procesu legislacyjnego –
specjalnie powołanej grupie ekspertów;

Or. en

Poprawka 255
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu 

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych;
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oraz ekologicznemu;

Or. en

Poprawka 256
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: wprowadzenie
wzajemnego dostępu do rynku (dla 
towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi podatkowemu
socjalnemu oraz ekologicznemu;

Or. fr
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Poprawka 257
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu 
oraz ekologicznemu;

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 258
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii)
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że nawet jeśli
negocjacje w sprawie TTIP obejmują 
negocjacje w trzech głównych obszarach: 
istotna poprawa  wzajemnego dostępu do 
rynku (dla towarów, usług, inwestycji i 
zamówień publicznych na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów), 
zmniejszenia barier pozataryfowych i 
zwiększenia zgodności systemów 
regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu 
wyjście naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
byćambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające 
na celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu 
oraz ekologicznemu;

(ii) należy podkreślić, że negocjacje w 
sprawie TTIP nie zostały przygotowane w 
sposób przejrzysty, ani w celu obrony 
interesów gospodarczych państw 
członkowskich i ich obywateli;

Or. fr

Poprawka 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt ii)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
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poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych, jak 
i poziomu ochrony konsumentów i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
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publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej, 
uczciwej i autentycznej wzajemnej 
otwartości rynku oraz do ułatwień w 
dziedzinie handlu dla ogółu społeczeństwa, 
a także szczególnie uwzględniać środki 
strukturalne mające na celu osiągnięcie 
ściślejszej współpracy transatlantyckiej 
przy jednoczesnym utrzymaniu standardów 
regulacyjnych i zapobieganiu dumpingowi 
socjalnemu oraz ekologicznemu, w tym 
poprzez ustrukturyzowany system ocen 
skutków ex ante i ex post oraz procedur 
oceny obejmujący precyzyjną ocenę 
uwzględniającą problematykę płci;

Or. en

Poprawka 261
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii) należy podkreślić, że choć negocjacje w 
sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 

ii) należy podkreślić, że choć negocjacje w 
sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
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systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy utrzymaniu 
uprawnień regulacyjnych państw 
członkowskich oraz regionów o 
uprawnieniach ustawodawczych i
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

Or. it

Poprawka 262
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i 
zamówień publicznych na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów), 
zmniejszenia barier pozataryfowych i 
zwiększenia zgodności systemów 
regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu 

(ii) należy przedstawić Parlamentowi i 
ogółowi społeczeństwa możliwe i 
oczekiwane rezultaty gospodarczo-
społeczne projektu TTIP, zwłaszcza w 
odniesieniu do miejsc pracy i warunków 
pracy, z rozbiciem na poszczególne 
sektory i kraje; należy przedstawić 
Parlamentowi i ogółowi społeczeństwa 
ocenę potencjalnych kosztów zmniejszenia 
tzw. barier pozataryfowych, także w 
odniesieniu do obniżonego poziomu 
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wyjście naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające 
na celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu 
oraz ekologicznemu;

ambicji Komisji w zakresie ustanowienia 
w Unii ram prawnych dla podmiotów 
gospodarczych i finansowych, które to 
ramy przyniosłyby korzyści ogółowi 
społeczeństwa.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
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być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszyscy 
główni uczestnicy negocjacji publicznie 
zobowiązali się do realizacji tych celów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Artykuł 1 – litera a - punkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) TTIP powinno być ambitne i wiążące 
na wszystkich szczeblach sprawowania 
rządów po obu stronach Atlantyku, 
prowadzić do trwałej i autentycznej 
wzajemnej otwartości rynku oraz do 
ułatwień w dziedzinie handlu dla ogółu 
społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu; TTIP powinno być 
ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 

(ii) TTIP powinno być ambitne i wiążące 
na wszystkich szczeblach sprawowania 
rządów po obu stronach Atlantyku, 
prowadzić do trwałej i autentycznej 
wzajemnej otwartości rynku oraz do 
ułatwień w dziedzinie handlu dla ogółu 
społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu; TTIP powinno być 
ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać działania strukturalne mające 
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celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

na celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

Or. de

Poprawka 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i 
zamówień publicznych na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów), 
zmniejszenia barier pozataryfowych i 
zwiększenia zgodności systemów 
regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu 
wyjście naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz 
ekologicznemu;

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: dostępu do 
rynku, zmniejszenia barier pozataryfowych 
i zacieśnienia współpracy regulacyjnej
oraz opracowania zasad handlu 
światowego – wszystkie te obszary mają 
różne cele, dotyczą różnych podmiotów 
oraz różnią się zakresem i horyzontem 
czasowym, a w związku z tym każdy z nich 
powinien być traktowany zgodnie z własną 
specyfiką bez pertraktacji krzyżowych w 
ramach wszechstronnego pakietu; 
negocjacje w sprawie TTIP powinny 
szczególnie uwzględniać środki 
strukturalne mające na celu osiągnięcie 
ściślejszej współpracy transatlantyckiej 
przy jednoczesnym utrzymaniu standardów 
regulacyjnych i zapobieganiu dumpingowi 
socjalnemu oraz ekologicznemu, a także 
dopilnowaniu, aby obie strony zachowały 
swobodę w ustanawianiu norm, które 
zapewniają wyższe poziomy ochrony 
środowiska naturalnego, pracy, 
konsumentów i prywatności niż normy 
wymagane na mocy umowy;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku, prowadzić do trwałej i 
autentycznej wzajemnej otwartości rynku 
oraz do ułatwień w dziedzinie handlu dla 
ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na 
celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym 
utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu 
oraz ekologicznemu;

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje 
w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej 
poprawy wzajemnego dostępu do rynku 
(dla towarów, usług, inwestycji i zamówień 
publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier 
pozataryfowych i zwiększenia zgodności 
systemów regulacyjnych oraz opracowania 
wspólnych zasad mających na celu wyjście 
naprzeciw wspólnym wyzwaniom i 
możliwościom, jakie daje handel 
światowy, to wszystkie te obszary są 
jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w 
kompleksowym pakiecie; TTIP powinno 
być ambitne i wiążące na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów po obu 
stronach Atlantyku oraz prowadzić do 
trwałej i autentycznej wzajemnej 
otwartości rynku oraz do ułatwień w 
dziedzinie handlu dla ogółu społeczeństwa, 
a także szczególnie uwzględniać środki 
strukturalne mające na celu osiągnięcie 
ściślejszej współpracy transatlantyckiej;

Or. en

Poprawka 267
Ana Gomes
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii a) należy włączyć zasady dotyczące 
przejrzystości i zwalczania przestępstw 
finansowych, aby dać impuls współpracy 
między UE i USA na rzecz walki z 
korupcją, nielegalnymi przepływami 
finansowymi i praniem pieniędzy oraz na 
rzecz ustanawiania globalnych wyższych 
standardów zwalczania przestępczości 
finansowej i podatkowej; należy 
uwzględnić środki na rzecz współpracy w 
zakresie wdrażania standardów służących 
egzekwowaniu przepisów 
antykorupcyjnych, przejrzystości w 
sprawozdawczości przedsiębiorstw, 
wzajemnej pomocy prawnej i promowaniu 
uczciwości wśród funkcjonariuszy 
publicznych, polityków i podmiotów 
sektora prywatnego.

Or. en

Poprawka 268
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii a) należy zadbać, aby TTIP –
gwarantując ochronę osiągniętą dzięki 
unijnym normom i regulacjom –
wykraczało poza Porozumienie WTO w 
sprawie barier technicznych w handlu w 
takich obszarach jak ocena zgodności, 
wymagania dotyczące produktu lub 
normy, a także zapewnianie przejrzystości 
w toku przygotowania regulacji 
technicznych i ich dostępności;
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Or. en

Poprawka 269
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii a) należy wziąć pod uwagę uznanie 
bardzo wysokiego poziomu europejskich 
norm ochronnych, ustanowionych na 
rzecz obywateli Unii Europejskiej, jako 
dorobku zasługującego na najlepszą 
ochronę, i dążenia do tego, aby normy 
prawne obowiązujące w państwach 
członkowskich UE, które dotyczą na 
przykład bezpieczeństwa produktów, 
ochrony zdrowia, ochrony socjalnej, 
ochrony środowiska, ochrony klimatu, 
bezpieczeństwa żywności, ochrony 
zwierząt, jak również ochrony 
konsumentów i prawa do prywatności, w 
żadnym wypadku nie zostały obniżone, ale 
raczej udoskonalone; należy zadbać, aby 
w przyszłości wspomniane normy 
ochronne mogły być bez ograniczeń 
optymalizowane i jednostronnie 
dostosowywane przez państwo 
członkowskie zgodnie z najnowszą wiedzą;

Or. en

Poprawka 270
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii b) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby dopilnować, żeby wszelkie 
postanowienia porozumienia były 
podporządkowane przysługującemu UE i 
jej państwom członkowskim prawu do 
określania poziomów ochrony oraz żeby 
każda taka polityka nie była prowadzona 
kosztem spójności społecznej lub 
tworzenia infrastruktury krytycznej czy 
świadczenia usług publicznych, natomiast 
żeby była realizowana w oparciu o 
utrzymywanie najwyższych standardów, w 
tym w odniesieniu do istniejących 
poziomów bezpieczeństwa, zwłaszcza w 
takich obszarach, jak przepisy w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, edukacji, 
ochrony konsumentów, pracy i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 271
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt ii c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ii c) należy pamiętać o tym, że Traktat z 
Lizbony określa politykę handlową UE 
jako nieodłączną część ogólnych działań 
zewnętrznych Unii, w związku z czym 
polityka ta musi być ukierunkowana na 
cele rozwojowe, środowiskowe i społeczne, 
a także przyczyniać się do osiągania 
innych celów określonych w Traktacie 
o Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 272
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i wspólnego 
zestawu celów strategicznych;

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej, 
stosowanych względem wszystkich i 
wspólnego zestawu celów strategicznych;

Or. fr

Poprawka 273
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez Unię 
Europejską i USA oraz wypracowania 
wspólnego podejścia do światowego 
handlu, inwestycji oraz kwestii 
związanych z handlem, takich jak wysokie 
standardy, normy i przepisy, w celu 

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz podkreślić 
potrzeby wspierania niezależnych polityk 
handlowych państw członkowskich dążąc 
do europejskiej współpracy, która 
zapewniłaby ochronę rynków 
europejskich;
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kształtowania szerszej wizji 
transatlantyckiej, stosowanych względem 
wszystkich i wspólnego zestawu celów 
strategicznych;

Or. fr

Poprawka 274
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i wspólnego 
zestawu celów strategicznych;

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i wspólnego 
zestawu celów strategicznych; należy 
pamiętać o tym, że w związku z rozmiarem 
rynku transatlantyckiego TTIP stanowi 
okazję do ukształtowania i uregulowania 
międzynarodowego systemu handlu, tak 
aby zapewnić, że oba bloki będą pomyślnie 
się rozwijać w usieciowionym i 
połączonym świecie;

Or. en

Poprawka 275
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i 
wspólnego zestawu celów strategicznych;

(iii) należy pamiętać o tym, że zawarcie 
tego partnerstwa może mieć pozytywne 
znaczenie międzynarodowe tylko wówczas, 
jeśli utworzenie dużego rynku 
transatlantyckiego oraz planowane w 
związku z tym wyznaczenie nowych 
wspólnych standardów będzie stanowiło 
integralny element międzynarodowych 
starań na rzecz wdrażania 
sprawiedliwego, opartego na partnerstwie 
i wielostronnego światowego systemu 
handlu oraz nie będzie wiązało się 
z umocnieniem pozycji dominującej, jaką 
cieszą się obecnie czołowe rynki; należy 
sprzeciwić się zatem postulowanej przez 
wpływowych polityków w Stanach 
Zjednoczonych oraz w państwach 
członkowskich UE koncepcji TTIP jako 
„gospodarczego NATO”, będącej 
eufemizmem dla geopolitycznej 
klasyfikacji transatlantyckiej współpracy 
rynkowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
wyznawanych i podzielanych przez UE i 
USA oraz wypracowania wspólnego 

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu 
strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym 
znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości 
– zakorzenionych w liberalnych i opartych 
na regułach ramach – wyznawanych i 
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podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i wspólnego 
zestawu celów strategicznych;

podzielanych przez UE i USA przy 
jednoczesnym wypracowaniu wspólnego 
podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z 
handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania 
szerszej wizji transatlantyckiej i wspólnego 
zestawu celów strategicznych;

Or. en

Poprawka 277
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii a) należy nalegać, aby wszelkie 
rozszerzenie współpracy z USA w 
kwestiach bezpieczeństwa 
informatycznego było koniecznie 
uzależnione od zakończenia programów 
masowej inwigilacji i namierzania 
obywateli, instytucji i państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 278
Jan Huitema

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii a) należy uwzględniać skutki 
rosyjskiego embarga, zwłaszcza w sektorze 
rolnictwa, oraz pamiętać o ciągłym 
znaczeniu rolnictwa w wymiarze 
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geopolitycznym; należy podkreślać 
znaczenie dostępu do wielu różnych 
rynków oraz potrzebę silnych i 
strategicznych partnerstw handlowych z 
wiarygodnymi partnerami;

Or. en

Poprawka 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt iii) a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

iiia) dążyć do tego, by negocjacje 
prowadziły do zbieżności w zakresie 
regulacji prawnych, w oparciu o 
wymagające normy jakości i 
bezpieczeństwa, europejski model o 
wysokich standardach jakości 
niepodlegający negocjacjom;

Or. fr

Poprawka 280
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iii b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iii b) należy mieć świadomość, że TTIP 
będzie mieć wpływ na państwa trzecie, z 
którymi UE i USA nie tylko już dziś 
utrzymują na podstawie umów bliskie 
stosunki handlowe i gospodarcze i z 
którymi planują zawarcie dalszych 
dwustronnych lub wielostronnych umów 
handlowych i inwestycyjnych, dzięki 
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którym powstają nowe współzależności 
i wzajemne interakcje; należy zatem 
zapewnić, że w tym kontekście niezbędne 
jest, aby w ramach TTIP zrezygnować 
z wszelkiego rodzaju ustaleń, które 
ograniczają przestrzeń polityczną 
partnerów konieczną do spełnienia 
postulatów ich własnych obywateli, 
dotyczących polityki rozwoju i ochrony 
środowiska, a także polityki zdrowotnej 
i społecznej;

Or. en

Poprawka 281
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była jedynie etapem 
pośrednim dla szerzej zakrojonych 
negocjacji handlowych oraz by nie 
postrzegano jej jako alternatywy dla 
procesu WTO; dwustronne umowy 
handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

Or. en

Poprawka 282
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv)
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia i 
impulsem do szerzej zakrojonych 
negocjacji handlowych oraz by nie 
postrzegano jej jako alternatywy dla 
procesu WTO; podkreśla w sposób ogólny, 
że należy wybierać rozwiązania 
wielostronne dostosowane w ramach 
WTO do dwustronnych umów 
handlowych;

Or. fr

Poprawka 283
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) –podpunkt iv)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do
szerzej zakrojonych negocjacji 
handlowych oraz by nie postrzegano jej 
jako alternatywy dla procesu WTO; 
dwustronne umowy handlowe zawsze są 
rozwiązaniem drugorzędnym i nie mogą 
prowadzić do zahamowania postępów w 
systemie wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze różne 
postępowania przed WTO i różnice w 
regulacjach między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi oraz rozbieżność 
interesów między państwami 
członkowskimi, należy dopilnować, aby 
nie zaproponowano żadnej nowej umowy 
dwustronnej między Unią i Stanami 
Zjednoczonymi;

Or. fr

Poprawka 284
Viviane Reding
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; należy 
dążyć do stworzenia równych warunków 
działania na całym świecie; dwustronne i 
wielostronne umowy handlowe zawsze są 
rozwiązaniem drugorzędnym i nie mogą 
prowadzić do zahamowania postępów w 
systemie wielostronnym; należy zapewnić 
synergię z innymi umowami handlowymi 
będącymi obecnie przedmiotem 
negocjacji, zwłaszcza z porozumieniem w 
sprawie handlu usługami, oraz z 
wewnętrznymi priorytetami, takimi jak 
ukończenie prawdziwie jednolitego rynku 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 285
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
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oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; należy 
priorytetowo traktować fora 
międzynarodowe i wielostronne, 
podejmować działania na rzecz ulepszenia 
i demokratyzacji instytucji 
międzynarodowych oraz powstrzymać się 
od proponowania lub narzucania reszcie 
świata globalnych przepisów, które zostały 
wynegocjowane bez udziału 
zainteresowanych podmiotów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zarzucenia wysiłków służących 
osiągnięciu znaczących postępów w 
systemie wielostronnym;

Or. en

Poprawka 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji 
handlowych oraz by nie postrzegano jej 
jako alternatywy dla procesu WTO; 
dwustronne umowy handlowe zawsze są 
rozwiązaniem drugorzędnym i nie mogą 
prowadzić do zahamowania postępów w 
systemie wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi nie niweczyła procesu 
WTO lub temu procesowi nie 
przeciwdziałała; dwustronne umowy 
handlowe zawsze nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do 
szerzej zakrojonych negocjacji handlowych 
oraz by nie postrzegano jej jako 
alternatywy dla procesu WTO; dwustronne 
umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem 
drugorzędnym i nie mogą prowadzić do 
zahamowania postępów w systemie 
wielostronnym;

(iv) mając szczególnie na uwadze 
niedawne pozytywne wydarzenia w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
należy dopilnować, by otwarta i dostępna
umowa ze Stanami Zjednoczonymi była 
punktem wyjścia do szerzej zakrojonych 
negocjacji handlowych oraz by nie 
postrzegano jej jako alternatywy dla 
procesu WTO;

Or. en

Poprawka 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) przypomina o zobowiązaniu UE do 
uwzględnienia perspektywy płci we 
wszystkich obszarach polityki, również w 
zakresie polityki handlowej, i wzywa 
Komisję, aby podejście polegające na 
ochronie praw i promowaniu równości 
płci znalazło odzwierciedlenie nie tylko w 
rozdziale porozumienia dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju, ale aby 
widoczne było na przestrzeni całego 
tekstu, jak również w każdym z opracowań 
dotyczących skutków i oceny realizacji 
jego postanowień.

Or. es

Poprawka 290
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)– podpunkt iv) a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy dopilnować, aby rozstrzyganie 
sporów związanych z inwestycjami 
odbywało się w ramach jurysdykcji stron; 
rozstrzyganie sporów nie powinno być 
oddelegowane do prywatnego 
mechanizmu rozstrzygania sporu

Or. fr

Poprawka 291
Maria Arena, Jan Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv a) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało klauzulę umożliwiającą każdej 
ze stron wypowiedzenie umowy;

Or. en

Poprawka 292
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv a) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektory kulturalny i 
audiowizualny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

Or. en

Poprawka 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv) a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy dopilnować, żeby dziedziny 
należące do wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich, jako usługi świadczone w 
ogólnym interesie (na przykład w 
dziedzinie edukacji, zdrowia, ubezpieczeń 
społecznych) zostały wyłączone z mandatu 
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do negocjacji;

Or. fr

Poprawka 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv a) należy wraz z Radą ustanowić –
równocześnie z negocjacjami dotyczącymi 
porozumienia w sprawie TTIP –
prawdziwą zewnętrzną reprezentację 
strefy euro, aby zwiększyć korzyści euro;

Or. en

Poprawka 295
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv a) należy przeprowadzić badanie oceny 
skutków TTIP dla krajów rozwijających 
się; należy zminimalizować potencjalne 
poważne ryzyko, że w przypadku 
niektórych krajów dojdzie do ograniczenia 
dostępu do rynku i wynikającego stąd 
przesunięcia handlu;

Or. en

Poprawka 296
Viviane Reding
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv a) należy przestrzegać konstytucyjnego 
obowiązku promowania różnorodności 
kulturowej, zgodnie z treścią art. 167 ust. 
4 TFUE, poprzez wyraźne i jednoznaczne 
wykluczanie z negocjacji sektorów branży 
kultury i branży twórczej, takich jak 
sektor audiowizualny, medialny czy 
wydawniczy;

Or. en

Poprawka 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) – podpunkt iv) a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) uważa, że pojęcie wzajemności 
powinno zainspirować europejskich 
negocjatorów do spokojnego acz 
stanowczego podkreślenia ofensywnych 
interesów Unii Europejskiej w zwalczaniu 
nierówności w zakresie dostępu do rynku 
prywatnego i zamówień publicznych i 
traktowania, aby obie strony miały te 
same zasady w globalizacyjnej grze;

Or. fr

Poprawka 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv b) należy powołać – wspólnie z EBC i 
amerykańskimi odpowiednikami – komitet 
nadzoru kursu wymiany euro do dolara, 
biorąc pod uwagę że wahania kursu 
wymiany mają większy wpływ na wiele 
sektorów niż czynniki regulacyjne, i to 
wpływ na dużo większą skalę niż jedynie 
rynek transatlantycki, ponieważ strefa 
dolara nie ogranicza się do Stanów 
Zjednoczonych, lecz obejmuje wiele 
innych krajów Ameryki Łacińskiej i Azji, 
m.in. Chiny, które od wielu lat utrzymują 
kurs dolara na poziomie podlegającym 
jedynie nieznacznym wahaniom;

Or. en

Poprawka 299
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a – podpunkt iv b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iv b) należy mieć świadomość, że TTIP i 
inne umowy handlowe o dużym zasięgu 
oddziaływania prawdopodobnie 
doprowadzą do przekształcenia 
globalnych zasad handlowych i 
ustanowienia nowych standardów, 
jednocześnie mając w ten sposób 
charakter dyskryminacyjny, gdyż w 
negocjacjach nie bierze udziału ok. 130 
krajów, a kwestie ważne dla krajów 
rozwijających się, takie jak 
bezpieczeństwo żywnościowe, dotacje dla 
rolnictwa i łagodzenie skutków zmian 
klimatu, mogą zostać odsunięte na bok; 
należy zintensyfikować wysiłki na rzecz 
osiągnięcia postępów na demokratycznych 
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forach wielostronnych, zgodnie z 
kompleksowymi ramami polityki 
inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju ustanowionymi przez UNCTAD, i 
przezwyciężenia obecnego zastoju w 
ramach rundy dauhańskiej;

Or. en

Poprawka 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a) a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) uznać, że ta umowa będzie umową 
"win-win" tylko wtedy, gdy Unia 
Europejska zapewni środki do dalszej 
integracji europejskiej, poprzez 
sfinalizowanie rynku wewnętrznego i 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego, 
budżetowego, podatkowego i politycznego;

Or. fr


