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Alteração 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso 
das negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Reimer Böge

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que as negociações 
relativas à TTIP são mais transparentes 
do que quaisquer outras negociações de 
acordos internacionais no passado; que o 
caráter sigiloso das negociações (a forma 
como foram realizadas no passado) 
conduziu a deficiências em termos de 
controlo democrático do processo 
negocial;

Or. de

Alteração 157
Franck Proust

Proposta de resolução
Considerando G
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Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado), aliado à falta de 
comunicação, conduziu a deficiências em 
termos de interpretação, pelo público em 
geral e por determinados decisores, do 
desenrolar do processo negocial; 
acrescenta que as negociações a este nível 
não assumir um nível de transparência 
que ponha em risco ou inviabilize a 
devida proteção do interesse geral da 
União Europeia pelos negociadores, 
revelando a nossa estratégia ao nosso 
parceiro ou a terceiros intervenientes; 
sublinha, a este respeito, que a divulgação 
na Internet de documentos confidenciais
não foi objeto de ações judiciais, apesar 
da óbvia infração que acarreta;

Or. fr

Alteração 158
Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que se instalou uma falsa 
ideia de que as negociações têm tido um 
caráter sigiloso e que este facto suscitou a 
preocupação dos cidadãos; considerando 
que a Comissão tentou apaziguar este 
sentimento ao demonstrar uma 
transparência sem precedentes durante o
processo negocial do acordo;

Or. en



AM\1055724PT.doc 5/86 PE552.119v01-00

PT

Alteração 159
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial; 
considerando que o princípio democrático 
deve manifestar-se através do pleno 
acesso aos documentos de negociação 
essenciais por parte dos deputados de 
diversos níveis de governação de ambos os 
lados do Atlântico, bem como de 
jornalistas, investigadores, cidadãos e 
organizações da sociedade civil; 
considerando que os textos consolidados 
continuam a ser acessíveis apenas em 
salas de leitura, algo que, 
paradoxalmente, é abordado em cada vez 
mais capítulos do acordo à medida que as 
negociações avançam;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o limitado grau de 
transparência das negociações (a forma 
como foram realizadas no passado) revelou 
ser um grave erro e conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;
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Or. en

Alteração 161
Marine Le Pen

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) constitui uma 
negação da democracia e um grave 
incumprimento do dever de transparência 
que se impõe às instituições europeias;

Or. fr

Alteração 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que durante as 
negociações, por razões de tática negocial, 
nem sempre podem ser divulgadas num 
dado momento todas as informações e que 
a participação dos cidadãos e o controlo 
democrático do processo negocial colocam 
desafios específicos; que este facto não 
afetou negativamente os acordos por nós 
concluídos;

Or. de

Alteração 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que as negociações no 
âmbito da TTIP devem revestir-se da 
máxima transparência; que o Parlamento 
apoia inteiramente a decisão do Conselho 
de desclassificar as diretrizes de 
negociação e a iniciativa de transparência 
da Comissão; que a nova campanha de 
transparência da Comissão promove o
controlo democrático do processo negocial 
e já conseguiu reduzir com sucesso o 
défice de transparência; que as 
negociações, para produzirem resultados 
qualitativamente válidos, exigem sempre 
um certo clima de confiança;

Or. de

Alteração 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) foi um erro 
gravíssimo que não só conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial, como 
também contribuiu para criar um 
sentimento de rejeição da negociação da 
Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP), muitas vezes com 
base em informações falsas ou 
distorcidas;

Or. es
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Alteração 165
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter das 
negociações internacionais exige um certo 
grau de discrição a fim de garantir 
resultados efetivos, sendo necessário 
alcançar um equilíbrio entre discrição e 
transparência; deveria ser possível 
oferecer um nível mais elevado de 
transparência a fim de reforçar o controlo 
democrático;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que a Comissão 
Europeia envidou esforços significativos 
para melhorar o acesso à informação ao 
lançar uma iniciativa de transparência 
que reforçou o controlo democrático do 
processo negocial;

Or. en

Alteração 167
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de resolução
Considerando G
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Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações pode conduzir a deficiências 
em termos de controlo democrático do 
processo negocial;

Or. es

Alteração 168
Eleonora Forenza

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;
que as negociações da TTIP 
demonstraram que existe a necessidade de 
rever substancialmente os processos de 
negociação previstos nos artigos 207.º e 
208.º do TFUE;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 

G. Considerando que as negociações dos 
acordos de comércio da UE são regidas 
pelo quadro jurídico previsto no 
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deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

artigo 207.º do TFUE, que estabelece que 
a Comissão negocia acordos em consulta 
com um comité especial designado pelos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 170
Goffredo Maria Bettini

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o caráter sigiloso das 
negociações (a forma como foram 
realizadas no passado) conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial;

G. Considerando que o limitado grau de 
transparência da negociação (a forma 
como foram realizadas no passado) revelou 
ser um grave erro e conduziu a 
deficiências em termos de controlo 
democrático do processo negocial; 

Or. en

Alteração 171
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Acolhe com agrado as medidas e 
ações adotadas pela Comissária Cecilia 
Malmström com vista a alcançar uma 
maior transparência nas negociações, 
bem como a publicação de vários 
documentos;

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

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que o compromisso da 
UE com a Convenção da UNESCO sobre 
a proteção e a promoção da diversidade 
das expressões culturais e o artigo 167.º 
do TFUE garantem e preservam o direito 
da UE e dos seus Estados-Membros de 
definir e aplicar políticas culturais, bem 
como medidas que visem proteger e 
promover a diversidade 
cultural; considerando que os Estados 
Unidos não são signatários da Convenção 
da UNESCO;

Or. en

Alteração 173
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que o Provedor de 
Justiça europeu realizou um inquérito 
sobre a transparência nas negociações da 
TTIP e o tratamento por parte da 
Comissão dos pedidos de acesso a 
informação e tomou uma decisão que 
inclui dez recomendações de alterações;

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

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que a atual fase de 
mudanças repentinas observada no 
cenário geopolítico mundial exige que a 
UE se mostre determinada, a fim de 
analisar as várias opções a nível político e 
económico para reforçar o seu papel 
económico à escala mundial;

Or. en

Alteração 175
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Considerando G-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-B. Adotar medidas imediatas para 
implicar e consultar os órgãos de poder 
regional com competências legislativas, a 
fim de ter em conta as suas considerações 
durante as negociações;

Or. en

Alteração 176
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
Considerando G-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

G-B. Considerando que tanto o artigo 1.º 
como o artigo 10.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia estabelecem que «as 
decisões são tomadas de forma tão aberta 
e tão próxima dos cidadãos quanto 
possível»;

Or. en

Alteração 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

Proposta de resolução
Considerando G-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-C. Considerando que a agricultura se 
encontra no centro das questões 
estratégicas mais abrangentes, 
englobando a segurança alimentar, o 
desenvolvimento sustentável, as escolhas 
societais e as preferências coletivas, e que 
os setores agrícolas da UE e dos EUA 
apresentam consideráveis diferenças em 
vários domínios, como os aspetos relativos 
à saúde dos consumidores e as normas de 
segurança alimentar, incluindo os OGM e 
a carne com hormonas;

Or. en

Alteração 178
Matteo Salvini

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente 
Juncker reiterou claramente nas suas 
orientações políticas que – embora a UE e 
os EUA possam dar um significativo 
passo em frente ao reconhecerem 
mutuamente as normas dos produtos e ao 
trabalharem no sentido de normas 
transatlânticas – a UE não sacrificará as 
suas normas em matéria de segurança, 
saúde, proteção social e de dados ou a 
nossa diversidade cultural, relembrando 
que a segurança dos alimentos que 
consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são 
negociáveis;

Suprimido

Or. it

Alteração 179
Franck Proust

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são
negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social, 
ambiente e de dados ou a nossa 
diversidade cultural, relembrando que a 
segurança dos alimentos que consumimos e 
a proteção dos dados pessoais dos europeus 
apenas podem ser negociáveis se 
alcançarem os padrões mais elevados;

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

Or. fr

Alteração 180
Marine Le Pen

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou nas suas orientações políticas que 
– embora a UE e os EUA possam dar um 
significativo passo em frente ao 
reconhecerem mutuamente as normas dos 
produtos e ao trabalharem no sentido de 
normas transatlânticas – a UE não 
sacrificará as suas normas em matéria de 
segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis; 
que, todavia, a Comissão deseja, ao 
mesmo tempo, acentuar a integração 
económica e regulamentar no mercado 
interno e a abertura à concorrência das 
indústrias de rede e das infraestruturas, 
correndo o risco de liberalizar atividades 
que eram, até agora, realizadas no âmbito 
dos serviços públicos nacionais;

Or. fr

Alteração 181
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
preservará as suas normas em matéria de 
segurança, saúde, proteção social e de 
dados e a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

Or. en

Alteração 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos 
alimentos que consumimos e a proteção 
dos dados pessoais dos europeus não são 
negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social, 
alimentos, ambiente e de dados ou a nossa 
diversidade cultural;

Or. fr
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Alteração 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
declarou claramente pretender um acordo 
comercial com os EUA razoável e 
equilibrado e que reiterou nas suas 
orientações políticas que – embora a UE e 
os EUA possam dar um significativo passo 
em frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

Or. fr

Alteração 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 



PE552.119v01-00 18/86 AM\1055724PT.doc

PT

pessoais dos europeus não são negociáveis; pessoais dos europeus e dos serviços 
municipais de interesse geral não são 
negociáveis;

Or. de

Alteração 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

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são 
negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que o elevado nível de
segurança dos alimentos que consumimos e 
a proteção dos dados pessoais dos europeus 
serão preservados;

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

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

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 
que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis 
e que o Estado de direito deve também ser 
aplicável neste contexto;

Or. en

Alteração 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, proteção social e de 
dados ou a nossa diversidade cultural, 
relembrando que a segurança dos alimentos 

H. Considerando que o presidente Juncker 
reiterou claramente nas suas orientações 
políticas que – embora a UE e os EUA 
possam dar um significativo passo em 
frente ao reconhecerem mutuamente as 
normas dos produtos e ao trabalharem no 
sentido de normas transatlânticas – a UE 
não sacrificará as suas normas em matéria 
de segurança, saúde, saúde animal, 
proteção social e de dados ou a nossa 
diversidade cultural, relembrando que a 
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que consumimos e a proteção dos dados 
pessoais dos europeus não são negociáveis;

segurança dos alimentos que consumimos e 
a proteção dos dados pessoais dos europeus 
não são negociáveis;

Or. en

Alteração 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que as suas 
declarações já se refletiram no 
compromisso assumido pela comissária 
responsável pelo Comércio, Cecilia 
Malmström, e pelo representante 
norte-americano para o comércio, 
Michael Froman, em 20 de março em 
Bruxelas, de proteção dos serviços 
públicos nos acordos comerciais 
negociados pela UE e pelos EUA;

Or. fr

Alteração 189
Viviane Reding

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a confiança é um 
elemento indispensável para que as 
negociações ambiciosas e complexas 
tenham êxito; considerando que o 
Parlamento Europeu lamenta 
profundamente as recentes revelações 
sobre a pirataria dos cartões SIM da 
Gemalto; considerando que só poderemos 
dar início a um novo começo se 
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adotarmos medidas ousadas de ambos os 
lados do Atlântico com vista a 
salvaguardar os direitos fundamentais dos 
nossos cidadãos; que estas medidas 
concretas devem fomentar de novo a 
confiança tanto a nível dos consumidores 
como a nível político, proporcionando 
assim um novo estímulo às negociações 
de comércio; considerando que os 
recentes desenvolvimentos positivos 
realizados pela administração dos EUA e 
pelo Congresso dos EUA foram 
devidamente registados, entre eles, a 
proposta para reforçar as normas de 
proteção de dados;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que o artigo 8.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e o artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia consagram o princípio da 
igualdade de género, ao determinar que, 
na realização de todas as suas ações, a 
União terá por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres;

Or. es

Alteração 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que o Parlamento 
Europeu, na sua resolução de 23 de maio 
de 2013, tomou uma posição inequívoca 
para que os serviços culturais e 
audiovisuais sejam excluídos do âmbito 
das negociações da TTIP, incluindo os 
serviços prestados em linha, embora não 
tenha sido declarado em nenhum 
momento do mandato de negociação que 
os serviços e os produtos culturais devam 
ser tratados de forma diferente de outros 
serviços e produtos comerciais;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando H-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-B. Tendo em conta os artigos 21.º 
e 208.º do Tratado fundador da União 
Europeia, que estabelecem uma lista de 
princípios que a política externa da UE 
deve respeitar a fim de garantir a sua 
coerência;

Or. es

Alteração 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando H-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-B. Considerando que, na resposta à 
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pergunta escrita E-009607/2014, a 
Comissão afirma que os serviços 
audiovisuais não são classificados como
sendo «cultura», afirmando igualmente 
que a UE não estabelece uma definição de 
«serviços culturais» para efeitos dos seus 
acordos comerciais e que o acordo 
transatlântico de comércio e investimento 
(TTIP) não é uma exceção a esta regra;

Or. en

Alteração 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando H-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-C. Considerando que as designações de 
produtos DOP e PGI são regidas, na 
Europa, por especificações estritas no que 
diz respeito à qualidade e origem, 
enquanto nos Estados Unidos não passam 
de «nomes comuns» que podem ser 
utilizados livremente sem qualquer 
restrição;

Or. en

Alteração 195
Matteo Salvini

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas 
suas orientações políticas que não 
aceitará que a jurisdição dos tribunais 
nos Estados-Membros seja limitada por 

Suprimido
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regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
público sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um 
processo de reflexão – tendo em conta 
contributos críticos e construtivos – nas e 
entre as três instituições europeias sobre a 
melhor forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

Or. it

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

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas 
suas orientações políticas que não 
aceitará que a jurisdição dos tribunais 
nos Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um 
processo de reflexão – tendo em conta 
contributos críticos e construtivos – nas e 
entre as três instituições europeias sobre a 
melhor forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

Suprimido

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

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas 
suas orientações políticas que não 
aceitará que a jurisdição dos tribunais 
nos Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um 
processo de reflexão – tendo em conta 
contributos críticos e construtivos – nas e 
entre as três instituições europeias sobre a 
melhor forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

Suprimido

Or. en

Alteração 198
Reimer Böge

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
para uma proteção efetiva dos 
investidores estrangeiros contra a 
discriminação, são necessários 
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investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão – tendo 
em conta contributos críticos e construtivos 
– nas e entre as três instituições europeias 
sobre a melhor forma de alcançar a 
proteção do investimento e a igualdade de 
tratamento dos investidores;

mecanismos de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado mesmo nos 
regimes jurídicos mais sofisticados, uma 
vez que as disposições de acordos 
internacionais derrogatórias da legislação 
nacional nem sempre podem ser 
aplicadas; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor forma 
de alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores;

Or. de

Alteração 199
Franck Proust

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor forma 
de alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, está em curso um 
processo de reflexão – tendo em conta
contributos críticos e construtivos – nas e 
entre as três instituições europeias, 
incluindo a sociedade civil e as empresas, 
em particular as que já participaram neste 
mecanismo, sobre a melhor forma de 
alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores, 
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sem pôr em causa, naturalmente, o direito 
dos Estados de regulamentar;

Or. fr

Alteração 200
Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão –
tendo em conta contributos críticos e 
construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor 
forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que 
a Comissária Cecilia Malmström 
confirmou esta afirmação na sua 
declaração à Comissão INTA, de 18 de 
março de 2015, e apresentou uma 
proposta para a modernização dos 
sistemas de proteção dos investidores, que 
respeitaria plenamente a jurisdição dos 
tribunais nacionais;

Or. en

Alteração 201
Tokia Saïfi

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
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jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor forma 
de alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores;

jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias, bem como com os 
representantes da sociedade civil e das 
empresas, sobre a melhor forma de 
alcançar a proteção do investimento, a 
igualdade de tratamento dos investidores e 
o direito dos Estados de regulamentar;

Or. fr

Alteração 202
Paulo Rangel

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas 
suas orientações políticas que não aceitará 
que a jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor
forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou nas suas orientações políticas que 
não aceitará que a jurisdição dos tribunais 
nos Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores, mas que importa ter em 
conta que os investidores se deparam com 
problemas aos quais os sistemas judiciais 
nacionais nem sempre são capazes de 
responder de forma eficaz, até porque os 
direitos conferidos aos investidores ao 
abrigo de tratados de comércio 
internacionais não são suscetíveis de 
execução direta nos tribunais 
norte-americanos; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
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de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a forma como 
o mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e os Estados deve ser 
configurado para permitir alcançar o justo 
equilíbrio entre a proteção do investimento 
e a igualdade de tratamento dos 
investidores e a proteção do direito de 
legislar da UE e dos seus 
Estados-Membros;

Or. pt

Alteração 203
Marine Le Pen

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor forma 
de alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos 
Estados-Membros seja limitada por 
regimes especiais para litígios de 
investidores; que, agora que estão 
disponíveis os resultados da consulta 
pública sobre proteção do investimento e 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados na TTIP, é necessário um processo 
de reflexão – tendo em conta contributos 
críticos e construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor forma 
de alcançar a proteção do investimento e a 
igualdade de tratamento dos investidores; 
que, todavia, um mecanismo de resolução 
de litígios ou um tribunal arbitral são 
muito mal acolhidos pelos cidadãos dos 
Estados-Membros e poderiam constituir 
um grave atentado à soberania dos 
Estados-Membros, às suas instituições 
judiciais e aos sistemas jurídicos 
nacionais elaborados, em parte, pelo 
legislador nacional democraticamente 
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eleito pelos cidadãos dos 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 204
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão –
tendo em conta contributos críticos e 
construtivos – nas e entre as três 
instituições europeias sobre a melhor 
forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, poderá ser 
efetuado um reforço contínuo do 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado sem 
enfraquecer a proteção dos nossos 
investidores contra a discriminação e 
expropriação sem compensação;

Or. en

Alteração 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
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jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão – tendo 
em conta contributos críticos e construtivos 
– nas e entre as três instituições europeias 
sobre a melhor forma de alcançar a 
proteção do investimento e a igualdade de 
tratamento dos investidores;

jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão – tendo 
em conta os contributos maioritariamente 
muito críticos e construtivos – nas e entre 
as três instituições europeias sobre a 
melhor forma de alcançar a proteção do 
investimento e a igualdade de tratamento 
dos investidores sem utilizar o mecanismo 
RLIE;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão – tendo 
em conta contributos críticos e construtivos 
– nas e entre as três instituições europeias 
sobre a melhor forma de alcançar a 
proteção do investimento e a igualdade de 
tratamento dos investidores;

I. Considerando que o presidente Juncker 
afirmou igualmente de forma clara nas suas 
orientações políticas que não aceitará que a 
jurisdição dos tribunais nos Estados-
Membros seja limitada por regimes 
especiais para litígios de investidores; que, 
agora que estão disponíveis os resultados 
da consulta pública sobre proteção do 
investimento e resolução de litígios entre 
investidores e Estados na TTIP, é 
necessário um processo de reflexão – tendo 
em conta contributos críticos e construtivos 
– nas e entre as três instituições europeias 
sobre a melhor forma de alcançar a 
proteção do investimento e a 
não discriminação;

Or. en
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Alteração 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que o modo de 
resolução de litígios entre investidores e 
Estados deve imperativamente estar 
acessível, garantir um tratamento 
imparcial do diferendo e incluir a 
possibilidade de recorrer da decisão 
proferida em primeira instância;

Or. fr

Alteração 208
Tiziana Beghin

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a Comissão não 
deve esquecer que, em resposta à consulta 
pública sobre a RLIE na TTIP, os 
cidadãos solicitaram que a RLIE seja 
completamente eliminada da TTIP, não 
que seja reformada;

Or. en

Alteração 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que, no seu Parecer 
1/09, o TJUE refere que a criação de 
mecanismos de resolução de litígios fora 
do quadro institucional e judicial da 
União Europeia privaria os tribunais dos 
Estados-Membros dos seus poderes em 
relação à interpretação e aplicação do 
direito da União Europeia, privaria o 
Tribunal do seu poder de resposta, por 
decisão prejudicial, a questões 
transmitidas por aqueles tribunais, e 
alteraria o caráter essencial dos poderes 
que os Tratados conferem às instituições 
da União Europeia e aos 
Estados-Membros e que são 
indispensáveis para a preservação da 
própria natureza do direito da União 
Europeia, sendo, portanto, incompatível 
com os Tratados;

Or. fr

Alteração 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que é necessário 
assegurar que os investidores não possam 
contestar, independentemente do 
mecanismo jurisdicional, as decisões 
tomadas pelos Estados-Membros em 
matéria de serviços públicos e de interesse 
geral;

Or. fr
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Alteração 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que, no seu Parecer 
2/13, o TJUE afirma que a competência 
da UE em matéria de relações 
internacionais e a sua capacidade para 
concluir acordos internacionais implicam 
necessariamente o poder de se submeter 
às decisões de um tribunal criado ou 
designado por esses acordos no que se 
refere à interpretação e aplicação das 
respetivas disposições; considerando, 
porém, que o Tribunal também declarou 
que um acordo internacional só pode 
afetar os seus próprios poderes se as 
condições indispensáveis para 
salvaguardar o caráter essencial desses 
poderes forem satisfeitas, e que, por 
conseguinte, não há qualquer efeito 
adverso para a autonomia da ordem 
jurídica da UE;

Or. fr

Alteração 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
Considerando I-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-C. Considerando que, em 10 de 
setembro de 2014, a Comissão se recusou 
a registar a Iniciativa de Cidadania 
Europeia «Não ao TTIP», alegando que 
não se insere no âmbito de competências 
da Comissão para apresentar uma 
proposta de ato jurídico da União para 
efeitos de aplicação dos Tratados; 
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considerando que a iniciativa «Não ao 
TTIP» foi lançada fora do procedimento 
previsto no Regulamento n.º 211/2011 e 
que já recolheu mais de um milhão de 
assinaturas;

Or. fr

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

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta 
as preocupações manifestadas pelos 
cidadãos europeus; que o Parlamento 
apoia inteiramente a decisão do Conselho 
de desclassificar as diretrizes de 
negociação e a iniciativa de transparência 
da Comissão;

Suprimido

(Ver ponto G consolidado)

Or. de

Alteração 214
Ulrike Müller

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
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preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus, bem como por representantes 
dos municípios e das regiões europeias; 
que o Parlamento apoia inteiramente a 
decisão do Conselho de desclassificar as 
diretrizes de negociação e a iniciativa de 
transparência da Comissão;

Or. en

Alteração 215
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

J. Considerando que, embora uma clara 
maioria dos europeus apoie um acordo de 
comércio livre com os EUA23-D, as críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

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

Or. en

Alteração 216
Reimer Böge
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Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, e de as razões das
instituições interessadas serem 
comunicadas ao público de forma mais 
adequada; que, neste contexto, devem ser 
tidas em conta as preocupações 
manifestadas de forma objetiva pelos 
cidadãos europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

Or. de

Alteração 217
Franck Proust

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão; 
que o contexto atual no qual se 
desenrolam as negociações, na sequência 
das relevações relativas à espionagem 
realizada pelo nosso parceiro comercial 
norte-americano através da NSA em todo 
o território europeu, contribuiu para esta 
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necessidade de transparência, a fim de 
dissipar todas as dúvidas acerca das suas 
intenções;

Or. fr

Alteração 218
Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos 
cidadãos europeus; que o Parlamento 
apoia inteiramente a decisão do Conselho 
de desclassificar as diretrizes de 
negociação e a iniciativa de transparência 
da Comissão;

J. Considerando que uma campanha ativa 
contra a TTIP suscitou a noção no debate 
público da necessidade de as negociações 
no âmbito da TTIP serem realizadas de 
modo mais transparente e inclusivo; que o 
Parlamento apoia inteiramente a decisão do 
Conselho de desclassificar as diretrizes de 
negociação e a iniciativa de transparência 
da Comissão;

Or. en

Alteração 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta as 
preocupações manifestadas pelos cidadãos 
europeus; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta, 
como anteriormente, as preocupações 
manifestadas pelos cidadãos europeus; que 
o Parlamento apoia inteiramente a decisão 
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desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

do Conselho de desclassificar as diretrizes 
de negociação e a iniciativa de 
transparência da Comissão;

Or. de

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

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que as inúmeras críticas 
emitidas no debate público mostraram a 
necessidade de as negociações no âmbito 
da TTIP serem realizadas de modo mais 
transparente e inclusivo, tendo em conta 
as preocupações manifestadas pelos 
cidadãos europeus; que o Parlamento 
apoia inteiramente a decisão do Conselho 
de desclassificar as diretrizes de 
negociação e a iniciativa de transparência 
da Comissão;

J. Considerando que os acordos de 
comércio devem ser negociados da forma 
mais transparente e inclusiva possível, 
respeitando simultaneamente a 
necessidade de confidencialidade a fim de 
assegurar que os negociadores 
conseguem alcançar um acordo final de 
elevada qualidade; que o Parlamento apoia 
inteiramente a decisão do Conselho de 
desclassificar as diretrizes de negociação e 
a iniciativa de transparência da Comissão;

Or. en

Alteração 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de resolução
Considerando J-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

J-A. Considerando também os esforços 
salutares da Comissão para convencer o 
parceiro norte-americano da pertinência 
de uma maior transparência nas 
negociações e a necessidade de perseguir 
esta abordagem pró-ativa;
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Or. fr

Alteração 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando J-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

J-A. Considerando que a Comissão 
realizou muitas mais reuniões com os 
representantes dos setores industriais do 
que com as organizações da sociedade 
civil (OSC) e que se recusa a 
disponibilizar as atas dessas reuniões ao 
público;

Or. en

Alteração 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação sem definir novos 
limites;

Or. en

Alteração 224
Franck Proust
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Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum; acrescenta que é necessário 
refletir sobre cada momento do desenrolar 
destas negociações;

(Não há uma altura certa, mas apenas 
momentos propícios.)

Or. fr

Alteração 225
Marine Le Pen

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para pôr em causa de forma 
profunda a legitimidade e a pertinência 
deste acordo, assim como para tornar 
públicos os documentos das negociações e 
das trocas interinstitucionais 
estabelecidas ou em preparação;

Or. fr

Alteração 226
Matteo Salvini

Proposta de resolução
Considerando K
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Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação, embora seja claro para 
todos que os interesses ofensivos 
manifestados pela contraparte são 
extremamente prejudiciais para as 
prerrogativas das nossas empresas e, em 
especial, para o nosso setor agrícola;

Or. it

Alteração 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum;

Or. de

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

Proposta de resolução
Considerando K
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Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, 
ainda não chegaram a acordo em relação a 
um texto comum;

Or. de

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

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum e que agora é exatamente a altura 
certa para efetuar uma reflexão sobre o 
ponto da situação;

K. Considerando que, desde julho de 2013, 
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, não 
chegaram a acordo em relação a um texto 
comum;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que, desde julho de 2013,
as conversações entre os EUA e a UE têm 
prosseguido, mas que, até ao momento, 

K. Considerando que as conversações entre 
os EUA e a UE começaram em julho de 
2013, mas que, até ao momento, não 
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não chegaram a acordo em relação a um 
texto comum e que agora é exatamente a 
altura certa para efetuar uma reflexão 
sobre o ponto da situação;

chegaram a acordo em relação a um texto 
comum; considerando que o balanço 
político é um exercício útil para 
influenciar a evolução das negociações;

Or. en

Alteração 231
Bernd Lange

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que ainda são incertos 
os efeitos que o âmbito e o alcance da 
TTIP terão nos países em 
desenvolvimento e que é necessário criar 
oportunidades de diálogo com estes países 
sobre o impacto da TTIP;

Or. en

Alteração 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que a TTIP deverá ser 
um acordo misto, sendo necessária a 
ratificação pelo Parlamento Europeu, o 
Conselho Europeu e todos os 28 Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 233
Eleonora Forenza
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Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que os mecanismos de 
consulta antecipada entre a UE e os EUA, 
incluindo eventuais avaliações de impacto 
adicionais com consulta alargada às 
partes interessadas nas fases iniciais do 
processo legislativo, podem conduzir a 
atrasos ou, inclusivamente, ao abandono 
de regulamentos, nomeadamente nos 
domínios do ambiente e da proteção dos 
consumidores;
que o impacto da TTIP na dimensão do 
género ainda tem de ser mais bem 
avaliado, nomeadamente em termos de 
acesso ao mercado de trabalho, bem-estar 
e cuidados de saúde;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que a UE em 
particular se depara com cada vez mais 
preocupações relativas à segurança 
energética e à sua necessidade de 
diversificar o aprovisionamento 
energético e as rotas de trânsito devido 
aos desenvolvimentos políticos e 
geopolíticos;

Or. en
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Alteração 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que o processo de 
ratificação de um acordo com implicações 
tão abrangentes deve incluir uma fase de 
referendo em cada Estado-Membro ou a 
nível europeu;

Or. en

Alteração 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

1. Dirige, no contexto das negociações em 
curso sobre a TTIP, as seguintes 
recomendações à Comissão:

1. Solicita que a Comissão suspenda as
negociações em curso sobre a TTIP

Or. en

Alteração 237
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente,
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento ambicioso, equilibrado e de 
padrões elevados, que seja do interesse dos 
cidadãos e promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
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elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

Or. en

Alteração 238
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra 
novas oportunidades para as empresas da 
UE, nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade europeia e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo, a sua solidez jurídica e os 
mecanismos de acompanhamento e de 
aplicação são bem mais importantes do 
que a celeridade das negociações;

Or. fr

Alteração 239
Marine Le Pen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego 
de elevada qualidade para os 
trabalhadores europeus, beneficie 
diretamente os consumidores europeus, 
aumente a competitividade internacional 
e abra novas oportunidades para as 
empresas da UE, nomeadamente para as 
PME; o teor do acordo é mais importante 
do que a celeridade das negociações;

i) suspender as negociações sobre a TTIP;

Or. fr

Alteração 240
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus ao garantir que os 
níveis de proteção existentes e futuros são 
salvaguardados, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

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

Or. en

Alteração 241
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento, 
apoie a criação de emprego sustentável
para os trabalhadores europeus, beneficie 
direta e indiretamente os consumidores 
europeus, aumente a competitividade 
internacional e abra novas oportunidades 
para as empresas da UE, nomeadamente 
para as PME;

Or. en

Alteração 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados num espírito de reciprocidade e 
de vantagens mútuas, que promova o 
crescimento sustentável, apoie a criação de 
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europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

emprego de elevada qualidade para os 
trabalhadores europeus, beneficie 
diretamente os consumidores europeus, 
aumente a competitividade internacional e 
abra novas oportunidades para as empresas 
da UE, nomeadamente para as PME; o teor 
do acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

Or. fr

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável com benefícios partilhados 
para todos os Estados-Membros da UE, 
apoie a criação de emprego de elevada 
qualidade para os trabalhadores europeus, 
beneficie diretamente os consumidores 
europeus ao assegurar um elevado nível 
de normas laborais, sociais e ambientais 
existentes e futuras, combata a fraude 
fiscal, a evasão fiscal e os paraísos fiscais, 
aumente a competitividade internacional e 
abra novas oportunidades para as empresas 
da UE, nomeadamente para as 
microempresas e as PME, e contribua 
para atrair mais investimento estrangeiro 
para a UE; o teor do acordo é mais 
importante do que a celeridade das 
negociações, que devem ter em conta, em 
todo o caso, os desenvolvimentos na cena 
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internacional e mundial;

Or. en

Alteração 244
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra 
novas oportunidades para as empresas da 
UE, nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, assegure serviços públicos de 
qualidade, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus ao garantir que os 
elevados níveis de proteção existentes e 
futuros são salvaguardados e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; aplicar o 
princípio da precaução, assegurar a 
proteção dos dados, manter e desenvolver 
os serviços públicos necessários, por 
exemplo, no domínio da saúde e da 
educação, garantir a existência de 
agricultura familiar e indicações 
geográficas, assegurar a diversidade 
cultural e elaborar uma política de 
cooperação coerente para o 
desenvolvimento; o teor do acordo é mais 
importante do que a celeridade das 
negociações;

Or. en

Alteração 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon



PE552.119v01-00 52/86 AM\1055724PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, inter alia através 
de uma maior participação das 
organizações europeias de proteção dos 
consumidores nas negociações, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

Or. de

Alteração 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego 
de elevada qualidade para os 
trabalhadores europeus, beneficie 
diretamente os consumidores europeus, 
aumente a competitividade internacional 
e abra novas oportunidades para as 
empresas da UE, nomeadamente para as 

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o desenvolvimento 
sustentável, respeite plenamente as
normas europeias sociais, ambientais e 
em matéria de saúde existentes e futuras e 
não crie obstáculos, nem a nível jurídico 
nem a nível político, à execução das leis 
europeias existentes ou à adoção de novas 
leis; o teor do acordo é mais importante do 
que a celeridade das negociações;



AM\1055724PT.doc 53/86 PE552.119v01-00

PT

PME; o teor do acordo é mais importante 
do que a celeridade das negociações;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, com base numa empresa única 
que promoverá o comércio, o investimento 
e o crescimento sustentável, apoiará a 
criação de emprego de elevada qualidade 
para os cidadãos europeus, beneficiará
diretamente os consumidores europeus, 
aumentará a competitividade internacional 
e abrirá novas oportunidades para as 
empresas da UE, nomeadamente para as 
PME;

Or. en

Alteração 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
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sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME, sem 
comprometer as normas europeias, a 
segurança alimentar e a proteção das 
indicações geográficas; o teor do acordo é 
mais importante do que a celeridade das 
negociações;

Or. en

Alteração 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que as negociações sobre a 
TTIP conduzem a um acordo de comércio 
e investimento profundo, abrangente, 
ambicioso, equilibrado e de padrões 
elevados, que promova o crescimento 
sustentável, apoie a criação de emprego de 
elevada qualidade para os trabalhadores 
europeus, beneficie diretamente os 
consumidores europeus, aumente a 
competitividade internacional e abra novas 
oportunidades para as empresas da UE, 
nomeadamente para as PME; o teor do 
acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

i) assegurar que as negociações 
transparentes sobre a TTIP conduzem a 
um acordo de comércio e investimento 
profundo, abrangente, ambicioso, 
equilibrado e de padrões elevados, que 
promova o crescimento sustentável, apoie a 
criação de emprego de elevada qualidade 
para os trabalhadores europeus, beneficie 
diretamente os consumidores europeus, 
aumente a competitividade internacional e 
abra novas oportunidades para as empresas 
da UE, nomeadamente para as PME; o teor 
do acordo é mais importante do que a 
celeridade das negociações;

Or. en

Alteração 250
Alain Cadec
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) Assegurar que a reciprocidade em 
matéria de normas sociais, sanitárias e 
ambientais seja um princípio fundamental 
nas negociações sobre a TTIP; a TTIP 
não deve, em caso algum, enfraquecer as 
normas europeias nestes domínios e a sua 
preservação deve ser considerada uma 
linha vermelha nas negociações;

Or. fr

Alteração 251
Lola Sánchez Caldentey

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) respeitar o artigo 208.º do Tratado de 
Lisboa, que consagra o princípio da 
coerência entre políticas na promoção do 
desenvolvimento, segundo o qual os 
objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento devem, 
obrigatoriamente, ser tidos em 
consideração nas negociações da TTIP, 
uma vez que as políticas comercial e de 
desenvolvimento da UE estão 
interligadas;

Or. en

Alteração 252
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) assegurar que a cláusula de direitos 
humanos inclui:

– a confirmação das obrigações dos 
Estados nos termos da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e dos 
demais instrumentos internacionais 
relevantes em matéria de direitos 
humanos, incluindo, mas não só, a 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, a Carta Social Europeia e o 
Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos;

– a garantia de que os Estados partes 
interpretarão as disposições no acordo em 
conformidade com o direito internacional 
em matéria de direitos humanos;

– a garantia de que nenhuma das 
obrigações decorrentes do acordo tem por 
efeito alterar as obrigações de respeitar, 
proteger e cumprir os direitos 
fundamentais na UE;

– uma exceção que permite às partes 
suspender as suas obrigações decorrentes 
do acordo se existirem motivos para 
acreditar que tal resultará numa violação 
dos direitos fundamentais;

– um mecanismo de apresentação 
periódica de avaliações de impacto dos 
direitos humanos realizadas 
conjuntamente com um comité designado
pelo Congresso dos EUA e pelo 
Parlamento Europeu;

– um mecanismo de apresentação de 
queixas junto dos tribunais nacionais, de 
molde a que a autoridade designada dê 
início a uma investigação quanto aos 
litígios em matéria de direitos humanos 
no âmbito do acordo;

– procedimentos para salvaguardar a 
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igualdade dos cidadãos perante a lei;

– a garantia de que as Partes no acordo 
não beneficiam relativamente, e de forma 
alguma, os respetivos cidadãos ou que, de 
outra forma, discriminam os não cidadãos 
unicamente devido ao seu estatuto de 
cidadania em qualquer matéria abrangida 
pelo acordo, no que se refere à ordem 
pública, segurança nacional, 
criminalidade ou motivos de interesse 
público importante, tais como normas 
internacionalmente reconhecidas em 
matéria de trabalho, ambiente, saúde 
pública ou segurança alimentar;

– um mecanismo acessível para impor 
sanções quando ocorrem violações dos 
direitos fundamentais e das normas e se 
esgotaram todas as possibilidades de 
diálogo ou mediação;

Or. en

Alteração 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) assegurar que a TTIP tem em conta 
que o comércio não é um fim em si 
mesmo, mas um meio para melhorar o 
bem-estar, o que poderia significar a 
suspensão das negociações no âmbito da 
TTIP até que se possa provar de forma 
conclusiva que as estimativas anteriores 
da Comissão de deslocalização dos postos 
de trabalho já não são uma preocupação 
legítima;

Or. en
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Alteração 254
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea i-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-B) rejeitar a abordagem de um 
designado «acordo vivo» e insistir que 
todos os pormenores importantes 
relacionados com o acordo sejam 
negociados, pois «nada estará acordado 
enquanto não estiver tudo 
acordado»; rejeitar a proposta de deixar 
questões regulamentares para exame 
posterior por grupos de peritos criados 
especialmente para o efeito, iludindo 
assim o processo legislativo democrático;

Or. en

Alteração 255
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
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deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares;

Or. en

Alteração 256
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – aplicação do acesso 
recíproco aos mercados (de produtos, 
serviços, investimento e contratos públicos 
a todos os níveis do governo), diminuição 
dos entraves não pautais e melhoria da 
compatibilidade dos regimes 
regulamentares, bem como a criação de 
regras comuns para enfrentar desafios e 
oportunidades partilhadas em matéria de 
comércio mundial – todas estas áreas são 
igualmente importantes para inclusão num 
pacote abrangente; a TTIP deve ser 
ambiciosa e vinculativa a todos os níveis 
de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
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dumping social e ambiental; dumping fiscal, social e ambiental;

Or. fr

Alteração 257
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares;

Or. en

Alteração 258
Marine Le Pen
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas 
estas áreas são igualmente importantes 
para inclusão num pacote abrangente; a 
TTIP deve ser ambiciosa e vinculativa a 
todos os níveis de governo em ambos os 
lados do Atlântico, o acordo deve conduzir 
a uma verdadeira abertura de mercado 
duradoura numa base recíproca e a uma 
facilitação do comércio no terreno, bem 
como prestar especial atenção a meios 
estruturais de alcançar uma maior 
cooperação transatlântica, 
simultaneamente apoiando normas 
regulamentares e prevenindo o dumping 
social e ambiental;

ii) salientar que as negociações sobre a 
TTIP não foram preparadas com 
transparência nem com o objetivo de 
defender os interesses económicos dos 
Estados-Membros e dos seus cidadãos;

Or. fr

Alteração 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
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produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e o nível de 
proteção dos consumidores e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

Or. fr

Alteração 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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
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criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
e justa numa base recíproca e a uma 
facilitação do comércio no terreno, bem 
como prestar especial atenção a meios 
estruturais de alcançar uma maior 
cooperação transatlântica, simultaneamente 
apoiando normas regulamentares e 
prevenindo o dumping social e ambiental, 
incluindo através de um sistema 
estruturado de procedimentos de 
avaliação pré e pós-impacto,
nomeadamente uma avaliação de género 
rigorosa;

Or. en

Alteração 261
Matteo Salvini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
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deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, apoiando as competências 
reguladoras dos Estados-Membros e das 
regiões com competências legislativas e 
prevenindo o dumping social e ambiental;

Or. it

Alteração 262
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas 
estas áreas são igualmente importantes 
para inclusão num pacote abrangente; a 
TTIP deve ser ambiciosa e vinculativa a 
todos os níveis de governo em ambos os 
lados do Atlântico, o acordo deve conduzir 
a uma verdadeira abertura de mercado 
duradoura numa base recíproca e a uma 
facilitação do comércio no terreno, bem 
como prestar especial atenção a meios 
estruturais de alcançar uma maior 

ii) apresentar ao Parlamento e ao público 
em geral os possíveis resultados 
económicos e sociais do projeto da TTIP, 
em particular no que diz respeito ao 
emprego e às condições de trabalho, por 
setor e por país; apresentar ao 
Parlamento e ao público em geral uma 
avaliação dos possíveis custos da redução 
das chamadas barreiras não comerciais, 
abrangendo igualmente o nível reduzido 
de ambição da Comissão para estabelecer 
na União um quadro jurídico para os 
agentes económicos e financeiros, que 
beneficiaria a sociedade em geral.
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cooperação transatlântica, 
simultaneamente apoiando normas 
regulamentares e prevenindo o dumping 
social e ambiental;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental, 
congratulando-se, portanto, com o facto 
de todos os principais intervenientes nas 
negociações se terem comprometido 
publicamente com estes objetivos;
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Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a medidas estruturais para
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

Or. de

Alteração 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos 
os níveis de governo em ambos os lados 
do Atlântico, o acordo deve conduzir a 
uma verdadeira abertura de mercado 
duradoura numa base recíproca e a uma 
facilitação do comércio no terreno, bem 
como prestar especial atenção a meios 
estruturais de alcançar uma maior 
cooperação transatlântica, simultaneamente 
apoiando normas regulamentares e 
prevenindo o dumping social e ambiental;

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – acesso aos mercados, 
diminuição dos entraves não pautais e 
melhoria da cooperação regulamentar, 
bem como a criação de regras em matéria 
de comércio mundial – todas estas áreas 
visam diferentes objetivos, abrangem 
diferentes intervenientes e variam em 
âmbito e prazo e, por conseguinte, devem 
ser tratadas individualmente sem 
negociações transversais no âmbito de um 
pacote abrangente; as negociações da 
TTIP devem prestar especial atenção a 
meios estruturais de alcançar uma maior 
cooperação transatlântica, simultaneamente 
apoiando normas regulamentares,
prevenindo o dumping social e ambiental e 
garantindo que ambos os parceiros podem 
adotar normas que proporcionem níveis 
mais elevados do que os exigidos pelo 
acordo relativamente à proteção no 
domínio do ambiente, do trabalho, dos 
consumidores e da privacidade;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 

ii) salientar que, embora as negociações 
sobre a TTIP sejam constituídas por três 
domínios principais – melhoria ambiciosa 
do acesso recíproco aos mercados (de 
produtos, serviços, investimento e 
contratos públicos a todos os níveis do 
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governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos 
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico, o acordo deve conduzir a uma 
verdadeira abertura de mercado duradoura 
numa base recíproca e a uma facilitação do 
comércio no terreno, bem como prestar 
especial atenção a meios estruturais de 
alcançar uma maior cooperação 
transatlântica, simultaneamente apoiando 
normas regulamentares e prevenindo o 
dumping social e ambiental;

governo), diminuição dos entraves não 
pautais e melhoria da compatibilidade dos
regimes regulamentares, bem como a 
criação de regras comuns para enfrentar 
desafios e oportunidades partilhadas em 
matéria de comércio mundial – todas estas 
áreas são igualmente importantes para 
inclusão num pacote abrangente; a TTIP 
deve ser ambiciosa e vinculativa a todos os 
níveis de governo em ambos os lados do 
Atlântico e deve conduzir a uma verdadeira 
abertura de mercado duradoura numa base 
recíproca e a uma facilitação do comércio 
no terreno, bem como prestar especial 
atenção a meios estruturais de alcançar 
uma maior cooperação transatlântica

Or. en

Alteração 267
Ana Gomes

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-A) introduzir regras relativas à 
transparência e combater a criminalidade 
financeira, a fim de lograr progressos na 
cooperação entre a UE e os EUA no 
domínio do combate contra a corrupção, 
os fluxos financeiros ilícitos e o 
branqueamento de capitais e para definir 
normas à escala mundial mais elevadas 
contra a criminalidade financeira e 
tributária; definir medidas de cooperação 
na elaboração de normas para aplicar a 
legislação antissuborno, transparência 
nos relatórios empresariais, auxílio 
judiciário mútuo, bem como a promoção 
da integridade entre funcionários 
públicos, intervenientes políticos e o setor 
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privado;

Or. en

Alteração 268
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-A) assegurar que, embora salvaguarde 
a proteção alcançada pelas normas e 
regulamentações da UE, a TTIP deve ir 
além do Acordo sobre os Obstáculos 
Técnicos ao Comércio da OMC, em 
domínios como a análise da 
conformidade, as especificações ou 
normas relativas aos produtos, bem como 
na garantia de transparência na 
preparação e disponibilização de 
regulamentações técnicas;

Or. en

Alteração 269
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-A) considerar que o nível elevadíssimo 
das normas europeias de proteção, 
estabelecidas em prol dos cidadãos da 
União Europeia, constitui uma realização 
que merece a máxima proteção, e não 
enfraquecer, em caso algum, as normas 
jurídicas em vigor nos Estados-Membros 
da UE, nomeadamente em matéria de 
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segurança dos produtos, proteção social e 
proteção da saúde, ambiente, clima, 
alimentos e bem-estar dos animais, bem 
como os direitos no âmbito da defesa do 
consumidor e em matéria de proteção de 
dados mas antes, se possível, reforça-
las; assegurar que, no futuro, um Estado-
Membro possa, sem qualquer restrição e 
unilateralmente, otimizar e adaptar as 
referidas normas de proteção à luz da 
evolução dos conhecimentos;

Or. en

Alteração 270
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-B) tomar medidas imediatas para 
garantir que todas as disposições do 
tratado fiquem subordinadas ao direito de 
a UE e os seus Estados-Membros 
definirem os níveis de proteção, e que essa 
política não seja estabelecida à custa da 
coesão social ou da disponibilização de 
infraestruturas ou de serviços públicos 
essenciais, seja abordada com base na 
manutenção das mais elevadas normas, e 
seja seguida tendo em conta os níveis de 
proteção existentes, nomeadamente em 
domínios como a saúde e a segurança, a 
educação, a proteção dos consumidores e 
a legislação laboral e ambiental;

Or. en

Alteração 271
Helmut Scholz
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em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea ii-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-C) ter presente que o Tratado de Lisboa 
define a política comercial da UE como 
parte integrante da ação externa geral da 
União e que, por isso, essa política deve 
centrar-se nos objetivos do 
desenvolvimento, ambientais e sociais e 
contribuir para alcançar os outros 
objetivos estabelecidos no Tratado sobre a 
União Europeia;

Or. en

Alteração 272
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
bem como conceber abordagens comuns 
ao comércio mundial, investimento e 
questões relacionadas com o comércio, tais 
como padrões elevados, normas e 
regulamentações, a fim de desenvolver 
uma visão transatlântica mais alargada e 
um conjunto comum de objetivos 
estratégicos;

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
bem como conceber uma abordagem e 
uma visão comuns do comércio mundial, 
investimento e questões relacionadas com 
o comércio, tais como padrões elevados, 
normas e regulamentações, a fim de 
desenvolver uma visão transatlântica mais 
alargada e aplicável a todos e um conjunto 
comum de objetivos estratégicos;

Or. fr
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Alteração 273
Marine Le Pen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, 
como uma oportunidade para promover 
os princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os 
EUA, bem como conceber abordagens 
comuns ao comércio mundial, 
investimento e questões relacionadas com 
o comércio, tais como padrões elevados, 
normas e regulamentações, a fim de 
desenvolver uma visão transatlântica mais 
alargada e um conjunto comum de 
objetivos estratégicos;

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA e 
evidenciar a necessidade de favorecer 
políticas comerciais nacionais 
independentes, procurando, ao mesmo 
tempo, uma cooperação europeia que 
proponha uma proteção dos mercados 
europeus;

Or. fr

Alteração 274
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
bem como conceber abordagens comuns ao 
comércio mundial, investimento e questões 
relacionadas com o comércio, tais como 
padrões elevados, normas e 
regulamentações, a fim de desenvolver 
uma visão transatlântica mais alargada e 
um conjunto comum de objetivos 

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
bem como conceber abordagens comuns ao 
comércio mundial, investimento e questões 
relacionadas com o comércio, tais como 
padrões elevados, normas e 
regulamentações, a fim de desenvolver 
uma visão transatlântica mais alargada e 
um conjunto comum de objetivos 
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estratégicos; estratégicos; ter presente que, dada a 
dimensão do mercado transatlântico, a 
TTIP representa uma oportunidade para 
moldar e regularizar o sistema de 
comércio internacional de modo que se 
assegure que ambos os blocos prosperam 
num mundo interligado e conectado em 
rede;

Or. en

Alteração 275
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral 
e da TTIP em particular, entre outros, 
como uma oportunidade para promover 
os princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os 
EUA, bem como conceber abordagens 
comuns ao comércio mundial, 
investimento e questões relacionadas com 
o comércio, tais como padrões elevados, 
normas e regulamentações, a fim de 
desenvolver uma visão transatlântica mais 
alargada e um conjunto comum de 
objetivos estratégicos;

iii) ter em mente que a conclusão do 
acordo da parceria só será importante e 
positiva a nível internacional se a criação 
de um grande mercado transatlântico e a 
adoção prevista de novas normas 
partilhadas forem alvos fundamentais de 
esforços internacionais para conseguir 
um sistema comercial mundial 
multilateral, justo e baseado na parceria, 
sem reforçar a atual supremacia dos 
mercados pioneiros; rejeita, portanto, o 
sequestro da TTIP por dirigentes políticos 
tanto dos EUA como dos Estados-
Membros da UE que consideram este 
acordo uma «NATO económica» ou, sem 
eufemismos, uma politização geográfica 
da cooperação no mercado transatlântico;

Or. en

Alteração 276
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
bem como conceber abordagens comuns 
ao comércio mundial, investimento e 
questões relacionadas com o comércio, tais 
como padrões elevados, normas e 
regulamentações, a fim de desenvolver 
uma visão transatlântica mais alargada e 
um conjunto comum de objetivos 
estratégicos;

iii) ter em mente a importância estratégica 
da relação económica UE-EUA em geral e 
da TTIP em particular, entre outros, como 
uma oportunidade para promover os 
princípios e os valores comummente 
partilhados e estimados pela UE e os EUA, 
apoiados num quadro liberal e baseado 
em regras, enquanto concebem
abordagens comuns ao comércio mundial, 
investimento e questões relacionadas com 
o comércio, tais como padrões elevados, 
normas e regulamentações, a fim de 
desenvolver uma visão transatlântica mais 
alargada e um conjunto comum de 
objetivos estratégicos;

Or. en

Alteração 277
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-A) insistir que qualquer atividade de 
alargamento da coordenação com os EUA 
em questões relacionadas com a 
segurança informática tem de depender 
da cessação dos programas de vigilância 
em larga escala e dos ataques intrusos 
direcionados aos cidadãos da UE, 
instituições e Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 278
Jan Huitema

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-A) ter em consideração os efeitos do 
embargo russo, nomeadamente no setor 
agrícola, e a permanente relevância 
geopolítica da agricultura; salientar a 
importância do acesso a diversos tipos de 
mercado e a necessidade de parcerias 
comerciais sólidas e estratégicas com 
parceiros fiáveis;

Or. en

Alteração 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-A) assegurar que as negociações 
conduzam a uma convergência 
normativa, baseada em normas de 
qualidade e de segurança exigentes, tendo 
em conta que o modelo europeu de 
normas de qualidade elevadas não é
negociável;

Or. fr

Alteração 280
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iii-B) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

iii-B) estar ciente de que os países 
terceiros com os quais a UE e os EUA já 
mantêm estreitas relações económicas e 
comerciais baseadas em acordos seriam 
afetados pela TTIP e que, em resultado da 
conclusão dos novos acordos comerciais e 
de investimento bilaterais ou 
multilaterais, surgiriam novos processos 
de integração e interações, como 
esperado, com esses países 
terceiros; assegurar que, para que tal 
aconteça, é essencial que a TTIP renuncie 
a todos os tipos de acordos que restrinjam 
a margem de manobra a nível político das 
partes para que possam responder às 
exigências dos seus cidadãos no âmbito 
das políticas de desenvolvimento, 
ambientais, sanitárias e sociais;

Or. en

Alteração 281
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a 
realização de negociações de comércio 
mais amplas e que o mesmo não é 
considerado uma alternativa ao processo 
OMC; os acordos de comércio bilaterais 
são sempre a segunda melhor opção e não 
devem impedir progressos ao nível 
multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui apenas um passo intermédio para 
a realização de negociações de comércio 
mais amplas e que o mesmo não é 
considerado uma alternativa ao processo 
OMC; os acordos de comércio bilaterais 
são sempre a segunda melhor opção e não 
devem impedir progressos ao nível 
multilateral;

Or. en
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Alteração 282
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir progressos ao nível multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo e um impulso 
para a realização de negociações de 
comércio mais amplas e que o mesmo não 
é considerado uma alternativa ao processo 
OMC; sublinha que, em termos gerais, 
deverá ser dada preferência a soluções 
multilaterais no quadro da OMC em 
relação a acordos comerciais bilaterais;

Or. fr

Alteração 283
Marine Le Pen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a 
realização de negociações de comércio 
mais amplas e que o mesmo não é 
considerado uma alternativa ao processo 
OMC; os acordos de comércio bilaterais 
são sempre a segunda melhor opção e não 
devem impedir progressos ao nível 
multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os litígios levados perante a OMC e 
as divergências regulamentares entre a 
UE e os EUA, bem como as diferenças de 
interesses entre cada um dos 
Estados-Membros, que não seja proposto 
nenhum novo acordo bilateral entre a UE, 
por um lado, e os EUA por outro;



PE552.119v01-00 78/86 AM\1055724PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 284
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir progressos ao nível multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; visar a 
criação de condições de mercado 
equitativas a nível mundial; os acordos de 
comércio bilaterais e multilaterais são 
sempre a segunda melhor opção e não 
devem impedir progressos ao nível 
multilateral; assegurar sinergias com 
outros acordos de comércio atualmente 
em fase de negociação, em particular o 
TISA, e com prioridades internas, tais 
como a criação de um verdadeiro 
mercado único europeu;

Or. en

Alteração 285
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
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Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir progressos ao nível multilateral;

Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; dar 
prioridade a instâncias multilaterais e 
internacionais, trabalhar no sentido de 
melhorar e democratizar as instituições 
internacionais e abster-se de propor ou 
impor ao resto do mundo regras globais 
que foram negociados sem esses países;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir progressos ao nível multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir a prossecução de esforços a fim 
de alcançar progressos significativos ao 
nível multilateral;

Or. en

Alteração 287
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a 
realização de negociações de comércio 
mais amplas e que o mesmo não é 
considerado uma alternativa ao processo 
OMC; os acordos de comércio bilaterais 
são sempre a segunda melhor opção e não 
devem impedir progressos ao nível 
multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA não é 
prejudicial ou contrário ao processo 
OMC; os acordos de comércio bilaterais
não devem impedir progressos ao nível 
multilateral;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo com os EUA 
constitui o primeiro passo para a realização 
de negociações de comércio mais amplas e 
que o mesmo não é considerado uma 
alternativa ao processo OMC; os acordos 
de comércio bilaterais são sempre a 
segunda melhor opção e não devem 
impedir progressos ao nível multilateral;

iv) assegurar, especialmente tendo em 
conta os progressos registados na 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), que um acordo aberto e acessível
com os EUA constitui o primeiro passo 
para a realização de negociações de 
comércio mais amplas e que o mesmo não 
é considerado uma alternativa ao processo 
OMC;

Or. en
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Alteração 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv) – subalínea a) (nova)

Proposta de resolução Alteração

a) Relembra que a UE se comprometeu a 
incluir a perspetiva de género em todas as 
suas políticas, incluindo na sua política 
comercial, e exige à Comissão que a 
proteção dos direitos e a promoção da 
igualdade de género se mantenham no 
centro de todo o texto, não ficando apenas 
limitadas ao capítulo do Acordo relativo à 
sustentabilidade, devendo também ser 
incluídas em todos os estudos de impacto 
e nas avaliações da sua aplicação;

Or. es

Alteração 290
Alain Cadec

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) assegurar que a resolução de litígios 
relativos aos investimentos seja feita 
dentro das jurisdições das partes; a 
resolução de litígios não deve ser 
delegada a um mecanismo privado;

Or. fr

Alteração 291
Maria Arena, Jan Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

iv-A) assegurar que a TTIP contém uma 
cláusula que permita a qualquer uma das 
partes denunciar o acordo;

Or. en

Alteração 292
Emmanuel Maurel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) ter em mente que o acordo não deve 
apresentar o risco de prejudicar a 
diversidade cultural e linguística da 
União, incluindo no setor dos serviços 
audiovisuais e culturais, e que as políticas 
e disposições existentes e futuras de apoio 
aos setores cultural e audiovisual, 
nomeadamente no mundo digital, não se 
incluem no âmbito das negociações;

Or. en

Alteração 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) assegurar que os domínios da 
competência exclusiva dos 
Estados-Membros enquanto serviços de 
interesse geral (por exemplo, em matéria 
de educação, saúde e segurança social) 
são excluídos do mandato de negociação;
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Or. fr

Alteração 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) definir com o Conselho, 
paralelamente à negociação do acordo 
TTIP, uma verdadeira representação 
externa da área do euro, com vista a 
reforçar os benefícios do euro;

Or. en

Alteração 295
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) realizar um estudo de avaliação 
sobre os efeitos da TTIP nos países em 
desenvolvimento; minimizar o grave risco 
de diminuição de acesso ao mercado e, 
por conseguinte, de desvio de fluxos 
comerciais para certos países;

Or. en

Alteração 296
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

iv-A) respeitar a obrigação constitucional 
de promover a diversidade cultural, 
consagrada no artigo 167.º, n.º 4, do 
TFUE, ao excluir das negociações de 
forma clara e explícita as indústrias 
culturais e criativas, tais como os setores 
audiovisual, dos meios de comunicação e 
da edição;

Or. en

Alteração 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) considera que a noção de 
reciprocidade deve incentivar os 
negociadores europeus a fazer valer, 
serena mas firmemente, os interesses 
ofensivos da União Europeia na luta 
contra as desigualdades em matéria de 
acesso aos contratos públicos e privados e 
de tratamento, para que ambas as partes 
sigam as mesmas regras no jogo da 
globalização;

Or. fr

Alteração 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-B) estabelecer, com o BCE e os seus 
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homólogos dos EUA, um comité de 
supervisão da taxa de câmbio euro/dólar, 
visto que as variações desta taxa têm mais 
impacto num grande número de setores 
do que os fatores regulamentares e numa 
escala maior do que a simples dimensão 
transatlântica, na medida em que a zona 
dólar não se confina aos Estados Unidos, 
incluindo igualmente muitos outros países 
da América Latina e da Ásia, entre os 
quais a China, que há muitos anos 
mantém uma paridade com o dólar com 
poucas flutuações;

Or. en

Alteração 299
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a) – subalínea iv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-B) estar ciente da probabilidade de a 
TTIP e outros acordos de grande 
envergadura em matéria de comércio 
redefinirem as regras do comércio 
internacional e que, ao fazê-lo, criem 
normas discriminatórias, já que estão 
excluídos das negociações 130 países, 
existindo o risco de se excluírem questões 
importantes para os países em 
desenvolvimento, tais como a segurança 
alimentar, os subsídios agrícolas e o 
combate às alterações climáticas; 
incrementar os esforços no sentido de 
alcançar progressos em instâncias 
multilaterais democráticas, em 
consonância com o quadro abrangente de 
política de investimento para o 
desenvolvimento sustentável elaborado 
pela CNUCED, e superar o atual impasse 
em que se encontra a Ronda de 
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Desenvolvimento de Doa;

Or. en

Alteração 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea a-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

a-A) Considerar que este acordo apenas 
será vantajoso para ambas as partes se a 
União Europeia se dotar dos meios 
necessários a uma maior integração, que 
passe pela realização do mercado interno 
e pelo reforço da sua governação 
económica, orçamental, fiscal e política;

Or. fr


