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Amendamentul 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de 
negociere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere:

G. întrucât negocierile referitoare la TTIP 
sunt mai transparente decât orice alte 
negocieri asupra tratatelor internaționale 
purtate în trecut; întrucât modul secret în 
care negocierile au fost purtate în trecut a 
dus la deficiențe în ceea ce privește 
controlul democratic asupra procesului de 
negociere;

Or. de

Amendamentul 157
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul G



PE552.119v01-00 4/85 AM\1055724RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic
asupra procesului de negociere;

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, precum și o lipsă 
de comunicare au dus la deficiențe în ceea 
ce privește interpretarea de către publicul 
larg și de către anumiți factori de decizie 
a desfășurării procesului de negociere; 
adaugă că negocierile la acest nivel nu 
trebuie să conducă la un nivel de 
transparență care ar pune în pericol sau 
ar sabota protecția eficientă a interesului 
general al Uniunii Europene de către 
negociatori prin dezvăluirea strategiei 
noastre partenerului nostru sau unor 
terți; subliniază, în acest sens, că 
publicarea documentelor confidențiale 
care s-au scurs pe internet nu a condus la 
urmăriri penale, în pofida caracterului 
clar de infracțiune pe care o reprezintă;

Or. fr

Amendamentul 158
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de 
negociere;

G. întrucât a fost creată impresia falsă că 
negocierile au avut un caracter secret, 
lucru care a generat îngrijorări în rândul 
publicului larg; întrucât Comisia a 
încercat să răspundă acestor îngrijorări 
prin lansarea unei inițiative fără 
precedent privind transparența în cursul 
procesului de negociere a acordului;

Or. en
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Amendamentul 159
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere; întrucât 
accesul deplin la documente-cheie privind 
negocierile al parlamentarilor de la 
niveluri diferite de guvernare de pe 
ambele maluri ale Atlanticului, precum și 
al jurnaliștilor, al cercetătorilor și al 
cetățenilor și al organizațiilor acestora în 
societatea civilă ar trebui să reflecte un 
principiu democratic și întrucât textele 
consolidate sunt în continuare accesibile 
numai în săli de lectură, situație valabilă, 
în mod paradoxal, pentru un număr tot 
mai mare de capitole pe măsură ce 
negocierile avansează;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

G. întrucât nivelul limitat de transparență 
a negocierilor purtate în trecut a 
reprezentat o greșeală gravă și a dus la 
deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

Or. en
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Amendamentul 161
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut reprezintă o 
negare a democrației și o încălcare gravă 
a obligației de transparență care se 
impune instituțiilor europene;

Or. fr

Amendamentul 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

G. întrucât, din motive de tactică a 
negocierii, în cadrul negocierilor nu pot fi 
făcute publice toate informațiile în orice 
moment, iar acest lucru pune implicarea 
cetățenilor și controlul democratic asupra 
procesului de negociere în fața unor
provocări deosebite; întrucât acest lucru 
nu a afectat tratatele noastre încheiate 
deja;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

G. întrucât negocierile referitoare la 
tratatul TTIP ar trebui să demonstreze 
maximum de transparență; întrucât 
Parlamentul sprijină în întregime atât 
decizia Consiliului de a face publice 
directivele de negociere, cât și inițiativa de 
transparență a Comisiei; întrucât noul 
plan de transparență al Comisiei 
promovează controlul democratic asupra 
procesului de negociere și a eliminat deja 
cu succes deficiențele de transparență; 
întrucât negocierile implică întotdeauna 
un anumit grad de confidențialitate 
necesar pentru obținerea unui rezultat de 
înaltă calitate;

Or. de

Amendamentul 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a constituit o 
greșeală foarte gravă, care nu a dus doar 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere, 
ci, în plus, a contribuit la crearea unui 
sentiment de respingere a negocierilor 
asupra TTIP, în cele mai multe cazuri în 
baza unor informații false sau 
tergiversate;

Or. es

Amendamentul 165
Christofer Fjellner
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de 
negociere;

G. întrucât natura negocierilor 
internaționale impune un anumit grad de 
discreție pentru a asigura rezultate în mod 
eficient, trebuie să se ajungă la un 
echilibru între discreție și transparență; 
un nivel mai ridicat de transparență este 
necesar pentru a consolida controlul 
democratic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

G. întrucât Comisia Europeană a depus 
eforturi semnificative pentru a spori 
accesul la informații prin lansarea unei 
inițiative privind transparența, ceea ce a
sporit controlul democratic asupra 
procesului de negociere;

Or. en

Amendamentul 167
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile G. întrucât modul secret în care negocierile 
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au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

au fost purtate poate duce la deficiențe în 
ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

Or. es

Amendamentul 168
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;

G. întrucât modul secret în care negocierile 
au fost purtate în trecut, a dus la deficiențe 
în ceea ce privește controlul democratic 
asupra procesului de negociere;
întrucât negocierile TTIP au relevat 
necesitatea unei revizuiri substanțiale a 
procedurilor de negociere stabilite la 
articolele 207 și 218 din TFUE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de
negociere;

G. întrucât cadrul juridic care 
reglementează negocierea acordurilor 
comerciale ale UE este prevăzut la 
articolul 207 din TFUE, conform căruia 
Comisia negociază acordurile în
consultare cu un comitet special instituit 
de statele membre;

Or. en
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Amendamentul 170
Goffredo Maria Bettini

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât modul secret în care 
negocierile au fost purtate în trecut, a dus 
la deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere;

G. întrucât nivelul limitat de transparență 
a negocierilor purtate în trecut a 
reprezentat o greșeală gravă și a dus la 
deficiențe în ceea ce privește controlul 
democratic asupra procesului de negociere; 

Or. en

Amendamentul 171
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. salută măsurile și acțiunile 
întreprinse de comisarul Malmström 
pentru sporirea transparenței în negocieri 
și pentru publicarea mai multor 
documente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât angajamentul UE față de 
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Convenția UNESCO asupra protecției și 
promovării diversității expresiilor 
culturale, precum și articolul 167 din 
TFUE asigură și mențin dreptul UE și al 
statelor membre ale acesteia de a institui 
și a pune în aplicare politici culturale, 
precum și măsuri care vizează protejarea 
și promovarea diversității culturale și 
întrucât SUA nu este semnatară a 
Convenției UNESCO;

Or. en

Amendamentul 173
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Ombudsmanul European a 
desfășurat o anchetă privind transparența 
în cadrul negocierilor TTIP și practicile 
Comisiei de soluționare a cererilor de 
acces la informații, și a adoptat la o 
decizie care include 10 recomandări de 
schimbare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât faza actuală de schimbare 
rapidă a scenariului geopolitic global 
impune o atitudine fermă din partea UE, 
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care trebuie să exploreze diversele opțiuni 
politice și economice, cu scopul de a-și 
consolida rolul economic la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 175
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât este necesar să se ia măsuri 
imediate pentru a implica și consulta 
guvernele regionale cu competențe 
legislative, astfel încât să se țină seama pe 
deplin de acestea pe parcursul 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 176
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât articolul 1 și articolul 10 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană prevăd că „deciziile se iau în 
mod cât mai deschis și la un nivel cât mai 
apropiat posibil de cetățean”;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât agricultura se află în centrul 
unor probleme strategice mai ample, cum 
ar fi securitatea alimentară, alegerile 
societății și preferințele colective, și 
întrucât sectoarele agricole din UE și din 
SUA diferă considerabil în multe domenii, 
cum ar fi aspectele legate de sănătatea 
consumatorilor și standardele de 
securitate alimentară, inclusiv OMG-urile 
și carnea tratată cu hormoni;

Or. en

Amendamentul 178
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, 
în timp ce UE și SUA pot face un 
important pas înainte prin recunoașterea 
reciprocă a standardelor produselor și 
colaborarea în vederea stabilirii de 
standarde transatlantice — UE nu va 
sacrifica standardele sale în materie de 
siguranță și sănătate, standardele sociale 
și standardele de protecție a datelor sau 
diversitatea noastră culturală, reamintind 
că siguranța alimentelor pe care le 
consumăm și protecția datelor cu caracter 
personal ale europenilor nu sunt 
negociabile;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 179
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale, standardele 
de mediu și standardele de protecție a 
datelor sau diversitatea noastră culturală, 
reamintind că siguranța alimentelor pe care 
le consumăm și protecția datelor cu 
caracter personal ale europenilor nu pot fi
negociabile decât dacă ating cele mai 
înalte standarde;

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

Or. fr

Amendamentul 180
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
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în mod clar în orientările sale politice că, 
în timp ce UE și SUA pot face un 
important pas înainte prin recunoașterea 
reciprocă a standardelor produselor și 
colaborarea în vederea stabilirii de 
standarde transatlantice — UE nu va 
sacrifica standardele sale în materie de 
siguranță și sănătate, standardele sociale și 
standardele de protecție a datelor sau 
diversitatea noastră culturală, reamintind că 
siguranța alimentelor pe care le consumăm 
și protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

în orientările sale politice că, în timp ce UE 
și SUA pot face un important pas înainte 
prin recunoașterea reciprocă a standardelor 
produselor și colaborarea în vederea 
stabilirii de standarde transatlantice — UE 
nu va sacrifica standardele sale în materie 
de siguranță și sănătate, standardele sociale 
și standardele de protecție a datelor sau 
diversitatea noastră culturală, reamintind că 
siguranța alimentelor pe care le consumăm 
și protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile; întrucât, 
totodată, Comisia dorește să sublinieze 
integrarea economică și în materie de 
reglementare în cadrul pieței interne și 
intenționează să intensifice deschiderea 
spre concurență a industriilor de rețea și a 
infrastructurilor, cu riscul de a liberaliza 
activitățile desfășurate anterior în cadrul 
serviciilor publice naționale;

Or. fr

Amendamentul 181
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE va menține
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;
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Or. en

Amendamentul 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale, alimentare, 
de mediu și standardele de protecție a 
datelor sau diversitatea noastră culturală;

Or. fr

Amendamentul 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 

H. întrucât președintele Juncker a declarat 
în mod clar că dorește ca acordul 
comercial cu Statele Unite să fie rezonabil 
și echilibrat, și a reiterat în orientările sale 
politice că, în timp ce UE și SUA pot face 
un important pas înainte prin recunoașterea 
reciprocă a standardelor produselor și 
colaborarea în vederea stabilirii de 
standarde transatlantice — UE nu va 
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de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

sacrifica standardele sale în materie de 
siguranță și sănătate, standardele sociale și 
standardele de protecție a datelor sau 
diversitatea noastră culturală, reamintind că 
siguranța alimentelor pe care le consumăm 
și protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

Or. fr

Amendamentul 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor și a serviciilor publice locale 
nu sunt negociabile;

Or. de

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că va fi 
menținut nivelul înalt al siguranței
alimentelor pe care le consumăm și al 
protecției datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

(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

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
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sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile și că statul 
de drept ar trebui să se aplice, de 
asemenea, în acest context;

Or. en

Amendamentul 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, standardele sociale și standardele 
de protecție a datelor sau diversitatea 
noastră culturală, reamintind că siguranța 
alimentelor pe care le consumăm și 
protecția datelor cu caracter personal ale 
europenilor nu sunt negociabile;

H. întrucât președintele Juncker a reiterat 
în mod clar în orientările sale politice că, în 
timp ce UE și SUA pot face un important 
pas înainte prin recunoașterea reciprocă a 
standardelor produselor și colaborarea în 
vederea stabilirii de standarde 
transatlantice — UE nu va sacrifica 
standardele sale în materie de siguranță și 
sănătate, sănătatea animalelor, standardele 
sociale și standardele de protecție a datelor 
sau diversitatea noastră culturală, 
reamintind că siguranța alimentelor pe care 
le consumăm și protecția datelor cu 
caracter personal ale europenilor nu sunt 
negociabile;

Or. en

Amendamentul 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât declarațiile sale s-au 
concretizat deja în angajamentul asumat 
de comisarul european pentru comerț, 
Cecilia Malmström, și reprezentantul 
SUA pentru comerț, Michael Froman, la 
20 martie, la Bruxelles, pentru protecția 
serviciilor publice în acordurile 
comerciale negociate de UE și de Statele 
Unite;

Or. fr

Amendamentul 189
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât încrederea este 
indispensabilă pentru reușita unor 
negocieri ambițioase și complexe; întrucât 
Parlamentul European deplânge recentele 
dezvăluiri privind piratarea cartelelor 
SIM Gemalto; întrucât un nou început 
poate fi realizat numai prin acțiuni 
îndrăznețe pe ambele maluri ale 
Atlanticului pentru a proteja drepturile 
fundamentale ale cetățenilor noștri; 
întrucât aceste acțiuni concrete trebuie să 
fie orientate către reinițierea încrederii 
atât la nivel de consumatori, cât și la nivel 
politic, oferind astfel un nou impuls 
pentru negocierile comerciale; întrucât au 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător evoluțiile recente pozitive 
în administrația SUA și în Congresul 
SUA, cum ar fi consolidarea propusă a 
standardelor de protecție a datelor;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană consfințesc principiul 
egalității de gen, specificând că Uniunea, 
în toate acțiunile sale, va avea drept 
obiectiv eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și 
femei; 

Or. es

Amendamentul 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât în rezoluția sa din 
23 mai 2013 Parlamentul European a 
adoptat o poziție clară în favoarea 
excluderii serviciilor culturale și 
audiovizuale din sfera negocierilor 
privind TTIP, inclusiv a celor furnizate 
online, însă nu se precizează clar în 
mandatul de negociere că serviciile și 
produsele culturale ar trebui să fie luate 
în considerate și tratate în mod diferit față 
de alte servicii și produse comerciale;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât articolele 21 și 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene stabilesc o listă a principiilor pe 
care trebuie să le respecte politica externă 
a UE, în vederea asigurării coerenței 
acesteia;

Or. es

Amendamentul 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât, în răspunsul său la 
întrebarea cu solicitare de răspuns scris 
E-009607/2014, Comisia precizează că 
serviciile audiovizuale nu intră în 
categoria „cultură” și că „UE nu a stabilit 
o definiție a serviciilor culturale care să se 
aplice în acordurile sale comerciale și că 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț
și investiții (TTIP) nu este o excepție de la 
această regulă”;

Or. en

Amendamentul 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât în Europa denumirile de 
origine ale produselor DOP/IGP sunt 
reglementate de specificații stricte privind 
calitatea și originea, în timp ce în Statele 
Unite ale Americii acestea nu reprezintă 
mai mult decât „denumiri obișnuite” care 
pot fi folosite în mod liber, fără restricții;

Or. en

Amendamentul 195
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a 
prezentat, de asemenea, în mod clar în 
orientările sale politice că nu va accepta 
ca jurisdicția instanțelor din statele 
membre să fie limitată de regimuri 
speciale pentru litigiile în care sunt 
implicați investitori; întrucât, având în 
vedere că rezultatele consultării publice 
cu privire la protecția investițiilor și 
soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal 
al investitorilor;

eliminat

Or. it

Amendamentul 196
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a 
prezentat, de asemenea, în mod clar în 
orientările sale politice că nu va accepta 
ca jurisdicția instanțelor din statele 
membre să fie limitată de regimuri 
speciale pentru litigiile în care sunt 
implicați investitori; întrucât, având în 
vedere că rezultatele consultării publice 
cu privire la protecția investițiilor și 
soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal 
al investitorilor;

eliminat

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a 
prezentat, de asemenea, în mod clar în 
orientările sale politice că nu va accepta 
ca jurisdicția instanțelor din statele 
membre să fie limitată de regimuri 
speciale pentru litigiile în care sunt 
implicați investitori; întrucât, având în 
vedere că rezultatele consultării publice 
cu privire la protecția investițiilor și 
soluționarea litigiilor între investitori și 

eliminat
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stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal 
al investitorilor;

Or. en

Amendamentul 198
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât
protecția efectivă față de discriminare a 
investitorilor străini necesită mecanisme 
ISDS chiar și în sisteme juridice foarte 
dezvoltate, deoarece condițiile care diferă 
de dreptul național din acordurile 
internaționale nu pot fi întotdeauna puse 
în aplicare la nivel național; întrucât,
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

Or. de
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Amendamentul 199
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât,
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție – ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive – este în 
curs de desfășurare în cadrul celor trei 
instituții europene, precum și între acestea, 
cu implicarea societății civile și a 
întreprinderilor, îndeosebi a celor care au 
utilizat deja acest mecanism, privind cea 
mai bună modalitate de a asigura protecția 
investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor, lăsând, desigur, SUA, 
dreptul de a reglementa;

Or. fr

Amendamentul 200
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
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limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal 
al investitorilor;

limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât 
comisarul Malmström a confirmat acest 
lucru în declarația sa din 18 martie 2015 
adresată Comisiei INTA și a prezentat o 
propunere pentru modernizarea 
sistemelor de protecție a investitorilor,
care să respecte pe deplin competența 
instanțelor naționale;

Or. en

Amendamentul 201
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție – ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive – este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, precum 
și cu reprezentanții societății civile și ai 
întreprinderilor, privind cea mai bună 
modalitate de a asigura protecția 
investițiilor, tratamentul egal al 
investitorilor și dreptul SUA de a 
reglementa;

Or. fr
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Amendamentul 202
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările 
sale politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor.

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea în orientările sale politice că 
nu va accepta ca jurisdicția instanțelor din 
statele membre să fie limitată de regimuri 
speciale pentru litigiile în care sunt 
implicați investitori, dar ar trebui să se 
țină seama de faptul că investitorii se 
confruntă cu probleme la care sistemele 
juridice naționale nu sunt întotdeauna în 
măsură să răspundă în mod eficient, 
întrucât drepturile conferite investitorilor 
în temeiul tratatelor de comerț
internațional nu sunt pasibile de a fi 
aplicate în mod direct de instanțele de 
judecată din America de Nord; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, în care mecanismul de 
soluționare a litigiilor între investitori și 
state trebuie configurat pentru a permite 
atingerea echilibrului potrivit dintre a 
asigura protecția investițiilor și tratamentul 
egal al investitorilor și protecția dreptului 
de legiferare a UE și a statelor sale 
membre;

Or. pt

Amendamentul 203
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție – ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive – este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor; întrucât un mecanism de 
soluționare a litigiilor sau un tribunal de 
arbitraj nu sunt văzute într-o lumină 
pozitivă de cetățenii statelor membre și ar 
putea constitui un atac grav la adresa 
suveranității statelor membre, a 
instituțiilor lor judiciare și a sistemelor 
juridice naționale elaborate în parte de 
legislatorul național ales în mod 
democratic de cetățenii statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 204
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
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având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal 
al investitorilor;

având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, o 
îmbunătățire continuă a mecanismului de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat poate avea loc fără a diminua 
protecția investitorilor noștri față de
discriminări și exproprieri fără 
despăgubiri;

Or. en

Amendamentul 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile majoritar foarte critice și 
constructive - este necesar în cadrul celor 
trei instituții europene, precum și între 
acestea, privind cea mai bună modalitate de 
a asigura protecția investițiilor și 
tratamentul egal al investitorilor, fără 
aplicarea mecanismului ISDS;

Or. en
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Amendamentul 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor;

I. întrucât președintele Juncker a prezentat, 
de asemenea, în mod clar în orientările sale 
politice că nu va accepta ca jurisdicția 
instanțelor din statele membre să fie 
limitată de regimuri speciale pentru litigiile 
în care sunt implicați investitori; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 
publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, un 
proces de reflecție - ținând seama de 
contribuțiile critice și constructive - este 
necesar în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, privind 
cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și nediscriminarea;

Or. en

Amendamentul 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât modul de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și state trebuie 
în mod obligatoriu să fie accesibil, să 
garanteze un tratament imparțial al 
litigiilor și să includă un drept de recurs 
împotriva hotărârii în primă instanță;

Or. fr
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Amendamentul 208
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât Comisia trebuie să țină seama 
de faptul că cetățenii UE au solicitat, ca 
răspuns la consultarea sa publică privind 
ISDS în TTIP, eliminarea completă a 
ISDS din TTIP, și nu reformarea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, în Avizul său 1/09, CJUE a 
considerat că instituirea unor mecanisme 
de soluționare a litigiilor în afara 
cadrului instituțional și jurisdicțional al 
Uniunii, care ar priva instanțele statelor 
membre de competențele privind 
interpretarea și aplicarea dreptului 
Uniunii, precum și Curtea de competența 
sa de a răspunde, cu titlu preliminar, la 
întrebările adresate de instanțele 
menționate, ar denatura competențele pe 
care tratatele le conferă instituțiilor 
Uniunii și statelor membre, care sunt 
esențiale pentru a asigura însăși natura 
dreptului Uniunii și, pentru acest motiv, 
ar fi incompatibilă cu tratatele;

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât este necesar să se asigure că 
investitorii nu pot contesta, indiferent de 
mecanismul jurisdicțional, deciziile 
adoptate de statele membre cu privire la 
serviciile publice și de interes general;

Or. fr

Amendamentul 211
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât, potrivit aprecierii CJUE în 
Avizul său 2/13, competența Uniunii în 
materie de relații internaționale și 
capacitatea acesteia de a încheia acorduri 
internaționale implică în mod necesar 
posibilitatea de a se supune deciziilor unei 
instanțe create sau desemnate în temeiul 
unor asemenea acorduri, în măsura în 
care se referă la interpretarea și la 
aplicarea dispozițiilor acestora; întrucât, 
totuși, Curtea a precizat, de asemenea, că 
un acord internațional nu poate produce 
efecte cu privire la propriile competențe 
decât dacă cerințele esențiale privind 
menținerea naturii acestora sunt 
îndeplinite și dacă, așadar, nu se aduce 
atingere autonomiei ordinii juridice a 
Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât Comisia a refuzat la data de 
10 septembrie 2014 să înregistreze 
inițiativa cetățenească europeană „Stop 
TTIP”, deoarece a considerat că aceasta 
se afla în afara sferei de competență a 
Comisiei în ceea ce privește prezentarea 
unei propuneri de act juridic al Uniunii în 
scopul punerii în aplicare a tratatelor; 
întrucât o inițiativă „Stop TTIP” a fost, 
prin urmare, lansată în afara procedurii 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. 211/2011 și a strâns deja peste un 
milion de semnături;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este 
necesar ca negocierile pe marginea TTIP 
să se desfășoare într-o manieră mai 
transparentă și mai favorabilă includerii, 
ținând cont de preocupările exprimate de 
cetățenii europeni; întrucât Parlamentul 
sprijină pe deplin decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, 
precum și inițiativa în materie de 
transparență a Comisiei Europene;

eliminat
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(A se vedea litera G consolidată)

Or. de

Amendamentul 214
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni, precum și de reprezentanții 
municipalităților și ai regiunilor 
europene; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;

Or. en

Amendamentul 215
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 

J. întrucât o majoritate clară a europenilor 
sprijină un acord de liber schimb cu 
SUA23d, voci critice din dezbaterea publică 
au arătat că este necesar ca negocierile pe 
marginea TTIP să se desfășoare într-o 
manieră mai transparentă și mai favorabilă 
includerii, ținând cont de preocupările 
exprimate de cetățenii europeni; întrucât 
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directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;

Parlamentul sprijină pe deplin decizia 
Consiliului de a declasifica directivele 
privind negocierile, precum și inițiativa în 
materie de transparență a Comisiei 
Europene;

__________________
23d Eurobarometru, noiembrie 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=ro.

Or. en

Amendamentul 216
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, iar istoricul 
instituțiilor implicate trebuie comunicat 
mai bine publicului; întrucât trebuie să se 
țină cont de preocupările exprimate 
obiectiv de cetățenii europeni; întrucât 
Parlamentul sprijină pe deplin decizia 
Consiliului de a declasifica directivele 
privind negocierile, precum și inițiativa în 
materie de transparență a Comisiei 
Europene;

Or. de

Amendamentul 217
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene; consideră că 
contextul actual în care se desfășoară 
negocierile în urma dezvăluirilor cu 
privire la spionajul efectuat de partenerul 
nostru comercial american prin 
intermediul Agenției Naționale de 
Securitate (NSA) pe întreg teritoriul 
european a contribuit la această nevoie de 
transparență, cu scopul de a înlătura 
orice îndoieli cu privire la intențiile sale;

Or. fr

Amendamentul 218
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din
dezbaterea publică au arătat că este 
necesar ca negocierile pe marginea TTIP 
să se desfășoare într-o manieră mai 
transparentă și mai favorabilă includerii, 
ținând cont de preocupările exprimate de 
cetățenii europeni; întrucât Parlamentul 
sprijină pe deplin decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, 
precum și inițiativa în materie de 

J. întrucât o campanie activă împotriva 
TTIP a creat în dezbaterea publică o 
percepție a necesității ca negocierile pe 
marginea TTIP să se desfășoare într-o 
manieră mai transparentă și mai favorabilă 
includerii; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene;
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transparență a Comisiei Europene;

Or. en

Amendamentul 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont de 
preocupările exprimate de cetățenii 
europeni; întrucât Parlamentul sprijină pe 
deplin decizia Consiliului de a declasifica 
directivele privind negocierile, precum și 
inițiativa în materie de transparență a 
Comisiei Europene; 

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este necesar 
ca negocierile pe marginea TTIP să se 
desfășoare într-o manieră mai transparentă 
și mai favorabilă includerii, ținând cont ca 
și până acum de preocupările exprimate de 
cetățenii europeni; întrucât Parlamentul 
sprijină pe deplin decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, 
precum și inițiativa în materie de 
transparență a Comisiei Europene; 

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât numeroasele voci critice din 
dezbaterea publică au arătat că este 
necesar ca negocierile pe marginea TTIP 
să se desfășoare într-o manieră mai 
transparentă și mai favorabilă includerii, 
ținând cont de preocupările exprimate de 
cetățenii europeni; întrucât Parlamentul 
sprijină pe deplin decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, 

J. întrucât acordurile comerciale ar trebui 
să fie negociate în modul cel mai 
transparent și cuprinzător posibil, 
respectând totodată necesitatea unui 
element de confidențialitate pentru a se 
asigura că negociatorii pot ajunge la un 
acord final de înaltă calitate; întrucât 
Parlamentul sprijină pe deplin decizia 
Consiliului de a declasifica directivele 
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precum și inițiativa în materie de 
transparență a Comisiei Europene;

privind negocierile, precum și inițiativa în 
materie de transparență a Comisiei 
Europene;

Or. en

Amendamentul 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât Comisia a depus, de 
asemenea, eforturi salutare pentru a 
convinge partenerul american cu privire 
la temeinicia unei transparențe sporite în 
cadrul negocierilor, precum și necesitatea 
de a continua această abordare proactivă;

Or. fr

Amendamentul 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât Comisia a organizat mult mai 
multe reuniuni cu reprezentanții 
industriei decât cu organizațiile societății 
civile (OSC) și refuză să publice 
procesele-verbale ale acestor reuniuni;

Or. en

Amendamentul 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks
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Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât negocierile dintre SUA și UE 
se desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală, fără a 
fixa noi limite;

Or. en

Amendamentul 224
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât negocierile dintre SUA și UE 
se desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun; adaugă că este necesar să se 
reflecteze la fiecare moment al acestor 
negocieri;

(Nu există un moment ideal, ci doar 
momente propice)

Or. fr

Amendamentul 225
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
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comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reexamina în profunzime 
legitimitatea și pertinența acestui acord, 
precum și pentru a face publice toate 
documentele de negociere și toate 
schimburile interinstituționale deja 
realizate sau în pregătire;

Or. fr

Amendamentul 226
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală, în 
situația în care este clar pentru toată 
lumea că interesele ofensive manifestate 
de opoziție sunt extrem de periculoase 
pentru prerogativele întreprinderilor 
noastre și, în special, pentru sectorul 
nostru agricol;

Or. it

Amendamentul 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun;
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pentru a reflecta la situația actuală;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit încă asupra 
niciunui text comun;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât negocierile dintre SUA și UE 
se desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun;

Or. en

Amendamentul 230
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât discuțiile dintre SUA și UE se 
desfășoară din iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun, iar acum este momentul potrivit 
pentru a reflecta la situația actuală;

K. întrucât negocierile dintre SUA și UE 
au început în iulie 2013, dar până în 
prezent nu s-a convenit asupra niciunui text 
comun; întrucât bilanțul politic este un 
exercițiu util în influențarea direcției 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 231
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât nu se cunoaște cu certitudine 
în ce măsură și în ce mod va afecta TTIP 
țările în curs de dezvoltare sunt incerte și 
sunt necesare oportunități de dialog cu 
aceste țări cu privire la impactul TTIP;

Or. en

Amendamentul 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât se așteaptă ca TTIP să fie un 
acord mixt care necesită ratificarea de 
către Parlamentul European, Consiliul 
European și toate cele 28 de state membre 
ale UE;
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Or. en

Amendamentul 233
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât mecanismele de consultare 
timpurie între UE și SUA, inclusiv, 
eventual, o evaluare mai aprofundată a 
impactului și consultări extinse cu părțile 
interesate la începutul procesului 
legislativ, pot conduce la întârzieri în ceea 
ce privește reglementarea sau chiar la 
abandonarea reglementării, în special în 
domeniul mediului și al protecției 
consumatorilor.
Întrucât trebuie evaluat în continuare 
impactul TTIP din perspectiva genului, 
îndeosebi în ceea ce privește accesul la 
piața forței de muncă, bunăstarea și 
sănătatea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât UE, în special, se confruntă 
cu preocupări în creștere cu privire la 
securitatea energetică și la necesitatea de 
a-și diversifica aprovizionarea cu energie 
și rutele de tranzit în fața evoluțiilor 
politice și geopolitice;
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Or. en

Amendamentul 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât procedura de ratificare a 
unui acord cu astfel de implicații variate 
trebuie să includă o etapă de referendum 
în fiecare stat membru sau la nivel 
european;

Or. en

Amendamentul 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. adresează Comisiei, în contextul
negocierilor în curs privind TTIP, 
următoarele recomandări:

1. solicită Comisiei să suspende 
negocierile în curs privind TTIP;

Or. en

Amendamentul 237
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, 

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord ambițios, echilibrat și 
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cuprinzător, ambițios, echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, să 
fie în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni, să contribuie la creșterea 
competitivității la nivel internațional, și să 
creeze noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

la standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care este în 
interesul cetățenilor și care să promoveze 
creșterea sustenabilă, să sprijine crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate pentru 
lucrătorii europeni, să fie în beneficiul 
direct al consumatorilor europeni, să 
contribuie la creșterea competitivității la 
nivel internațional, și să creeze noi 
posibilități pentru întreprinderile din UE, în 
special pentru IMM-uri; conținutul 
acordului este mai important decât viteza 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 238
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
european, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului, 
soliditatea sa juridică, precum și 
mecanismele sale de monitorizare și de 
aplicare sunt mult mai importante decât 
viteza negocierilor;

Or. fr
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Amendamentul 239
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, 
cuprinzător, ambițios, echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, 
să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului 
este mai important decât viteza 
negocierilor;

(i) să suspende negocierile privind TTIP;

Or. fr

Amendamentul 240
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni prin garantarea 
protecției nivelurilor de protecție actuale 
și viitoare, să contribuie la creșterea 
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pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

competitivității la nivel internațional, și să 
creeze noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

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

Or. en

Amendamentul 241
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea, 
să sprijine crearea de locuri de muncă 
durabile pentru lucrătorii europeni, să fie 
în beneficiul direct și indirect al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, într-un spirit de reciprocitate 
și de beneficiu reciproc, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, să 
fie în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni, să contribuie la creșterea 
competitivității la nivel internațional, și să 
creeze noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, cu beneficii comune pentru
toate statele membre ale UE, să sprijine 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate pentru lucrătorii europeni, să fie în 
beneficiul direct al consumatorilor 
europeni prin asigurarea unui nivel 
ridicat al standardelor de muncă, sociale 
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pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

și de mediu actuale și viitoare, să lupte 
împotriva evaziunii, a fraudei și a 
paradisurilor fiscale, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru microîntreprinderi și IMM-uri, și 
să contribuie la atragerea mai multor 
investiții străine în UE; conținutul 
acordului este mai important decât viteza 
negocierilor, care ar trebui, în orice caz, 
să ia în considerare evoluțiile de pe scena 
internațională;

Or. en

Amendamentul 244
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, 
cuprinzător, ambițios, echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, să 
fie în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni, să contribuie la creșterea 
competitivității la nivel internațional, și să 
creeze noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
protejeze serviciile publice de calitate, să
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, să 
fie în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni prin garantarea protecției 
actuale și viitoare a nivelurilor sporite de 
protecție, și să creeze noi posibilități pentru 
întreprinderile din UE, în special pentru
IMM-uri; să aplice principiul precauției, 
să asigure protecția datelor, să mențină și 
să dezvolte serviciile publice necesare, de 
exemplu, în domeniul sănătății și al 
educației, să garanteze existența 
agriculturii familiale și a indicațiilor 
geografice, să asigure diversitatea 
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culturală și să aibă o politică coerentă de 
cooperare pentru dezvoltare; conținutul 
acordului este mai important decât viteza 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, printre altele 
printr-o mai bună implicare a 
organizațiilor europene de protecție a 
consumatorilor în negocieri, să contribuie 
la creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

Or. de

Amendamentul 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind (i) să se asigure că negocierile privind 
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TTIP duc la un acord profund, 
cuprinzător, ambițios, echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni,
să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

TTIP duc la un acord echilibrat și la 
standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care 
promovează dezvoltarea durabilă,
respectând pe deplin standardele sociale, 
de mediu și de sănătate actuale și viitoare 
ale UE, și care nu creează niciun obstacol 
juridic sau politic pentru punerea în
aplicare a legislației UE existente sau 
adoptarea unor noi acte legislative; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, pe baza unui angajament 
unic care va promova comerțul și 
investițiile, creșterea sustenabilă, va 
sprijini crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru cetățenii europeni, va 
fi în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni, va contribui la creșterea 
competitivității la nivel internațional, și va 
crea noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător,
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 
internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri, fără a scădea standardele 
UE, securitatea alimentară și protecția 
indicațiilor geografice; conținutul 
acordului este mai important decât viteza 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 249
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că negocierile privind 
TTIP duc la un acord profund, cuprinzător, 
ambițios, echilibrat și la standarde înalte cu 
SUA în domeniul comerțului și al 
investițiilor, care să promoveze creșterea 
sustenabilă, să sprijine crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate pentru lucrătorii 
europeni, să fie în beneficiul direct al 
consumatorilor europeni, să contribuie la 
creșterea competitivității la nivel 

(i) să se asigure că negocierile 
transparente privind TTIP duc la un acord 
profund, cuprinzător, ambițios, echilibrat și 
la standarde înalte cu SUA în domeniul 
comerțului și al investițiilor, care să 
promoveze creșterea sustenabilă, să 
sprijine crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru lucrătorii europeni, să 
fie în beneficiul direct al consumatorilor 
europeni, să contribuie la creșterea 
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internațional, și să creeze noi posibilități 
pentru întreprinderile din UE, în special 
pentru IMM-uri; conținutul acordului este 
mai important decât viteza negocierilor;

competitivității la nivel internațional, și să 
creeze noi posibilități pentru întreprinderile 
din UE, în special pentru IMM-uri; 
conținutul acordului este mai important 
decât viteza negocierilor;

Or. en

Amendamentul 250
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că reciprocitatea în 
domeniul standardelor sociale, de 
sănătate și de mediu este un principiu 
fundamental în cadrul negocierilor 
privind TTIP; TTIP nu trebuie în niciun 
caz să slăbească standardele europene în 
aceste domenii, iar conservarea acestora 
trebuie să fie considerată ca o limită în 
cadrul negocierilor;

Or. fr

Amendamentul 251
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să respecte articolul 208 din Tratatul 
de la Lisabona, care stabilește principiul 
coerenței politicii pentru dezvoltare, 
impunând ca obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare să fie luate în considerare în 
negocierile TTIP, întrucât politicile 
comerciale și de dezvoltare ale UE sunt 
interconectate;
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Or. en

Amendamentul 252
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că în clauza privind 
drepturile omului se includ:

– confirmarea obligațiilor statelor în 
temeiul Declarației Universale a 
Drepturilor Omului și al altor instrumente 
internaționale pertinente din domeniul 
drepturilor omului, printre care 
Convenția europeană a drepturilor 
omului, Carta socială europeană și Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, și nu numai;

– asigurarea că statele părți vor interpreta 
dispozițiile acordului în conformitate cu 
dreptul internațional din domeniul 
drepturilor omului;

– asigurarea că niciuna dintre obligațiile 
care decurg din acord nu va avea efectul 
de a modifica obligațiile de a respecta, 
proteja și materializa drepturile 
fundamentale în UE;

– o excepție care să permită părților să își 
suspende obligațiile care decurg din acord 
în cazul în care există motive pentru a 
considera că acesta va provoca o 
încălcare a drepturilor fundamentale;

– un mecanism de prezentare periodică a 
unor evaluări de impact asupra 
drepturilor omului, care să fie condus în 
comun de către un comitet desemnat de 
Congresul SUA și de Parlamentul 
European;
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– un mecanism de depunere a plângerilor 
în fața instanțelor naționale în vederea 
începerii unei anchete de către autoritatea 
desemnată cu privire la litigiile legate de 
drepturile omului apărute în cadrul 
acordului;

– proceduri prin care să se asigure 
egalitatea cetățenilor în fața legii;

– asigurarea că părțile la acord nu își vor 
privilegia relativ, în niciun fel, propriii 
cetățeni și nu vor discrimina în vreun alt 
mod cetățenii altor state doar în funcție de 
cetățenia pe care o dețin în orice aspect 
vizat de prezentul acord, în ceea ce 
privește ordinea publică, securitatea 
națională, criminalitatea sau din motive 
de interes public important, cum ar fi 
standardele recunoscute la nivel 
internațional în materie de muncă, mediu, 
sănătate publică sau siguranță 
alimentară;

– un mecanism accesibil pentru a impune 
sancțiuni în cazul în care sunt încălcate 
drepturile fundamentale și standardele în 
materie, iar medierea sau dialogul nu au 
dat rezultate;

Or. en

Amendamentul 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că TTIP ține seama de 
faptul că comerțul nu este un scop în sine, 
ci un mijloc de sporire a bunăstării, ceea 
ce ar putea însemna suspendarea 
negocierilor privind TTIP până când se 
poate dovedi în mod concludent că 
estimările anterioare ale Comisiei privind 
dispariția locurilor de muncă nu mai 
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prezintă un motiv de îngrijorare legitim;

Or. en

Amendamentul 254
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ib) să respingă abordarea unui așa-numit 
„acord deschis” și să insiste ca toate 
chestiunile importante de detaliu cu 
privire la acord să fie decise în cadrul 
negocierilor, întrucât nimic nu este 
convenit înainte ca întregul să fie 
convenit; să respingă propunerea ca 
aspectele de reglementare să fie transmise 
ulterior unor grupuri speciale de experți, 
ocolind procesul legislativ democratic;

Or. en

Amendamentul 255
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
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unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare;

Or. en

Amendamentul 256
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale – punerea în aplicare a
accesului reciproc la piețe (pentru bunuri, 
servicii, investiții și achiziții publice la 
toate nivelurile de guvernare), reducerea 
barierelor netarifare (NTB), creșterea 
compatibilității regimurilor de 
reglementare și elaborarea unor norme 
comune pentru a face față provocărilor și 
oportunităților comune la nivel mondial în 
domeniul comercial - toate aceste domenii 
sunt la fel de importante pentru a fi incluse 
într-un pachet cuprinzător; TTIP trebuie să 
fie ambițios și obligatoriu la toate 
nivelurile de guvernare de ambele părți ale 
Atlanticului; acordul trebuie să conducă la 
o veritabilă deschidere de durată a pieței pe 
o bază reciprocă și la facilitarea, în
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reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

practică, a comerțului și ar trebui să acorde 
o atenție deosebită mijloacelor structurale 
de realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului fiscal, social și 
ecologic;

Or. fr

Amendamentul 257
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare;

Or. en
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Amendamentul 258
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de
guvernare), reducerea barierelor 
netarifare (NTB), creșterea 
compatibilității regimurilor de 
reglementare și elaborarea unor norme 
comune pentru a face față provocărilor și 
oportunităților comune la nivel mondial 
în domeniul comercial - toate aceste 
domenii sunt la fel de importante pentru a 
fi incluse într-un pachet cuprinzător; 
TTIP trebuie să fie ambițios și obligatoriu 
la toate nivelurile de guvernare de ambele 
părți ale Atlanticului; acordul trebuie să 
conducă la o veritabilă deschidere de 
durată a pieței pe o bază reciprocă și la 
facilitarea, în practică, a comerțului și ar 
trebui să acorde o atenție deosebită 
mijloacelor structurale de realizare a 
cooperării transatlantice, cu menținerea 
standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

(ii) să sublinieze că negocierile privind 
TTIP nu au fost pregătite în condiții de 
transparență și nici cu obiectivul de a 
apăra interesele economice ale statelor 
membre și ale cetățenilor acestora;

Or. fr

Amendamentul 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile (ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
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privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale – îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare, a 
nivelului de protecție a consumatorilor și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
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guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată și echitabilă a pieței 
pe o bază reciprocă și la facilitarea, în 
practică, a comerțului și ar trebui să acorde 
o atenție deosebită mijloacelor structurale 
de realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic, 
inclusiv printr-un sistem structurat de 
preevaluare și postevaluare a impactului 
și prin proceduri de evaluare, inclusiv o 
evaluare precisă a aspectelor legate de 
gen;

Or. en

Amendamentul 261
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
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nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare 
și prevenirea dumpingului social și 
ecologic;

nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea competențelor de reglementare 
ale statelor membre și ale regiunilor cu 
competență legislativă și prevenirea 
dumpingului social și ecologic;

Or. it

Amendamentul 262
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor 
netarifare (NTB), creșterea 
compatibilității regimurilor de 
reglementare și elaborarea unor norme 
comune pentru a face față provocărilor și 
oportunităților comune la nivel mondial 
în domeniul comercial - toate aceste 
domenii sunt la fel de importante pentru a 
fi incluse într-un pachet cuprinzător; 
TTIP trebuie să fie ambițios și obligatoriu 
la toate nivelurile de guvernare de ambele 
părți ale Atlanticului; acordul trebuie să 
conducă la o veritabilă deschidere de 

(ii) să prezinte Parlamentului și publicului 
în general posibilele rezultate economice 
și sociale preconizate ale proiectului său
legat de TTIP, îndeosebi pentru ocuparea 
forței de muncă și pentru condițiile de 
muncă, pentru fiecare sector și pentru 
fiecare țară în parte; să prezinte 
Parlamentului și publicului în general o 
evaluare a posibilelor costuri ale reducerii 
așa-numitelor bariere necomerciale, de 
asemenea, cu privire la un grad redus de 
ambiție din partea Comisiei de a institui 
în Uniune un cadru legal pentru actorii 
economici și financiari, care ar aduce 
beneficii societății, în general;
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durată a pieței pe o bază reciprocă și la 
facilitarea, în practică, a comerțului și ar 
trebui să acorde o atenție deosebită 
mijloacelor structurale de realizare a 
cooperării transatlantice, cu menținerea 
standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic, 
și salută, prin urmare, faptul că toți 
participanții majori la negocieri și-au 
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asumat un angajament public față de 
aceste obiective;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic;

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită măsurilor structurale de realizare 
a cooperării transatlantice, cu menținerea 
standardelor de reglementare și prevenirea 
dumpingului social și ecologic;

Or. de

Amendamentul 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile 
de guvernare de ambele părți ale 
Atlanticului; acordul trebuie să conducă 
la o veritabilă deschidere de durată a 
pieței pe o bază reciprocă și la facilitarea, 
în practică, a comerțului și ar trebui să 
acorde o atenție deosebită mijloacelor 
structurale de realizare a cooperării 
transatlantice, cu menținerea standardelor 
de reglementare și prevenirea dumpingului 
social și ecologic;

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale – accesul la piețe, 
reducerea barierelor netarifare (NTB), 
intensificarea cooperării în materie de 
reglementare și elaborarea unor norme 
comerciale la nivel mondial – toate aceste 
domenii au obiective diferite, implică 
actori diferiți și variază din perspectiva 
domeniului de aplicare și a orizonturilor 
de timp și, prin urmare, ar trebui să fie 
tratate fiecare pe baza caracteristicilor 
proprii, evitând negocierile transversale în 
cadrul unui pachet complex; negocierile 
privind TTIP ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare și 
prevenirea dumpingului social și ecologic, 
asigurând-se totodată că ambii parteneri 
sunt liberi să adopte standarde care oferă 
un nivel mai ridicat de protecție a 
mediului, a muncii, a consumatorilor și a 
vieții private decât cele prevăzute de 
acord;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 
privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale – îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
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achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial -
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului;
acordul trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice, cu 
menținerea standardelor de reglementare 
și prevenirea dumpingului social și 
ecologic;

achiziții publice la toate nivelurile de 
guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(NTB), creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 
unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial –
toate aceste domenii sunt la fel de 
importante pentru a fi incluse într-un 
pachet cuprinzător; TTIP trebuie să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului 
și trebuie să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 
reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită mijloacelor structurale de 
realizare a cooperării transatlantice;

Or. en

Amendamentul 267
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să includă norme privind 
transparența și de combatere a 
criminalității financiare pentru a favoriza 
cooperarea dintre UE și SUA în lupta 
împotriva corupției, a fluxurilor 
financiare ilicite și a spălării banilor, 
precum și pentru a stabili standarde mai 
ridicate la nivel global împotriva 
criminalității financiare și fiscale; să 
includă măsuri de cooperare în 
implementarea unor standarde pentru 
aplicarea legilor anticorupție, 
transparența în raportarea corporativă, 
asistența juridică reciprocă și promovarea 
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integrității în rândul funcționarilor 
publici, al actorilor politici și în sectorul 
privat;

Or. en

Amendamentul 268
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să se asigure că, pe lângă protecția 
obținută prin standardele și 
reglementările UE, TTIP ar trebui să 
meargă mai departe decât Acordul privind 
barierele tehnice în calea comerțului în 
domenii precum evaluarea conformității, 
cerințele legate de produs sau standardele 
și să impună transparență în întocmirea și 
publicarea normelor tehnice;

Or. en

Amendamentul 269
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să ia în considerare nivelul foarte 
ridicat al standardelor de protecție 
europene de care se bucură toți cetățenii 
în Uniunea Europeană ca pe o realizare 
care merită cel mai mare grad de protecție 
posibil, iar standardele legale existente în 
statele membre ale UE în ceea ce privește, 
de pildă, siguranța produselor, protecția 
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sănătății, protecția socială, a mediului, a 
climei, a produselor alimentare și a 
animalelor, precum și drepturile 
consumatorilor și dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, să nu facă 
sub nicio formă obiectul unui compromis, 
ci, dimpotrivă, să se urmărească o 
îmbunătățire a acestora; să se asigure că, 
în viitor, aceste standarde de protecție pot 
fi optimizate fără restricții și adaptate 
unilateral de un stat membru pe baza 
celor mai noi descoperiri;

Or. en

Amendamentul 270
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iib) să acționeze imediat pentru a se 
asigura că toate dispozițiile din tratat sunt 
subordonate dreptului UE și al statelor 
membre ale acesteia pentru definirea 
nivelurilor de protecție și că nicio politică 
de acest gen nu este asigurată cu prețul 
coeziunii sociale sau al furnizării de 
infrastructuri critice sau servicii publice, 
precum și că este tratată pe baza 
menținerii celor mai înalte standarde și 
elaborată în cadrul nivelurilor de 
protecție existente, îndeosebi în sectoare 
precum sănătatea și siguranța, educația, 
protecția consumatorilor, dreptul muncii 
și legislația mediului;

Or. en
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Amendamentul 271
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iic) să aibă în vedere faptul că Tratatul 
de la Lisabona prevede că politica 
comercială a Uniunii Europene face parte 
din acțiunea externă a Uniunii în general 
și, prin urmare, nu trebuie să 
îndeplinească numai obiectivele de 
dezvoltare, de mediu și de securitate 
socială, ci și să contribuie la celelalte 
obiective ale Tratatului privind Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 272
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o viziune 
transatlantică mai amplă și un set comun de 
obiective strategice;

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă o abordare și o 
viziune comune în ceea ce privește 
comerțul mondial, investițiile și aspectele 
comerciale, cum ar fi standardele ridicate, 
normele și reglementările, pentru a 
dezvolta o viziune transatlantică mai 
amplă, aplicabilă tuturor, și un set comun 
de obiective strategice;

Or. fr
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Amendamentul 273
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general,
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o viziune 
transatlantică mai amplă și un set comun 
de obiective strategice;

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA și să 
sublinieze necesitatea de a promova 
politici comerciale naționale 
independente, urmărind totodată 
cooperarea europeană, care ar oferi 
protecție pentru piețele europene;

Or. fr

Amendamentul 274
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o viziune 
transatlantică mai amplă și un set comun de 
obiective strategice;

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o viziune 
transatlantică mai amplă și un set comun de 
obiective strategice; să aibă în vedere 
faptul că, dată fiind dimensiunea pieței 
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transatlantice, TTIP reprezintă o 
oportunitate de a modela și de a 
regulariza ordinea comerțului 
internațional, astfel încât să se asigure că 
ambele părți prosperă într-o lume 
interconectată;

Or. en

Amendamentul 275
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o 
viziune transatlantică mai amplă și un set 
comun de obiective strategice;

(iii) să țină seama de faptul că încheierea 
cu succes a parteneriatului nu va avea 
efecte pozitive pe plan internațional decât 
în cazul în care crearea unei mari piețe 
transatlantice și stabilirea preconizată de 
noi standarde comune se înscriu în 
contextul eforturilor întreprinse la nivel 
internațional pentru a institui un sistem 
comercial global echitabil, bazat pe un 
parteneriat multilateral, și nu servește la 
consolidarea supremației actuale a 
piețelor dominante; refuză, prin urmare, 
să asimileze TTIP cu o organizație 
„NATO a economiei“, astfel cum o fac 
personalitățile politice de rang înalt în 
Statele Unite, precum și în statele membre 
ale Uniunii Europene, pentru a descrie 
integrarea geopolitică a cooperării 
comerciale transatlantice;

Or. en

Amendamentul 276
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
pe care UE și SUA le împărtășesc și 
prețuiesc și să conceapă abordări comune 
în ceea ce privește comerțul mondial, 
investițiile și aspectele comerciale, cum ar 
fi standardele ridicate, normele și 
reglementările, pentru a dezvolta o viziune 
transatlantică mai amplă și un set comun de 
obiective strategice;

(iii) să țină seama de importanța strategică 
a relației economice UE-SUA, în general, 
și a TTIP, în special, printre altele, ca o 
șansă de a promova principiile și valorile 
ancorate într-un cadrul liberal și bazat pe 
norme, pe care UE și SUA le împărtășesc 
și prețuiesc, în timp ce concep abordări 
comune în ceea ce privește comerțul 
mondial, investițiile și aspectele 
comerciale, cum ar fi standardele ridicate, 
normele și reglementările, pentru a 
dezvolta o viziune transatlantică mai amplă 
și un set comun de obiective strategice;

Or. en

Amendamentul 277
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să insiste asupra faptului că orice 
extindere a coordonării cu SUA cu privire 
la aspectele de securitate a TI trebuie 
condiționată de eliminarea programelor 
de supraveghere în masă și de intruziune 
orientate împotriva cetățenilor, a 
instituțiilor și a statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 278
Jan Huitema
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să țină seama de efectele 
embargoului rusesc, în special asupra 
sectorului agricol, și să aibă în vedere 
importanța geopolitică susținută a 
agriculturii; să sublinieze importanța 
accesului la o serie de piețe diferite și 
necesitatea de parteneriate comerciale 
puternice și strategice cu parteneri fiabili;

Or. en

Amendamentul 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să se asigure că aceste negocieri 
conduc la o convergență normativă, care 
se bazează pe standarde de calitate și de 
securitate exigente, modelul european al 
standardelor de calitate ridicate nefiind 
negociabil;

Or. fr

Amendamentul 280
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iiib (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiib) să aibă în vedere faptul că TTIP ar 
putea afecta țări terțe cu care UE și SUA 
au deja relații comerciale și economice 
strânse și bazate pe acorduri, și cu care ar 
apărea noi procese de integrare și 
interacțiuni ca urmare a încheierii, așa 
cum se intenționează, de acorduri 
comerciale bilaterale sau multilaterale și 
de acorduri de investiții; prin urmare, să 
asigure că este esențial să se evite, în 
cadrul TTIP, orice fel de reglementări de 
restricționare a spațiului de manevră 
politică de care dispun partenerii pentru a 
îndeplini cerințele propriilor cetățeni cu 
privire la politica de dezvoltare, de mediu 
și de sănătate, precum și la politica 
socială;

Or. en

Amendamentul 281
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie să 
împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă 
doar o etapă intermediară pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie să 
împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

Or. en
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Amendamentul 282
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie 
să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire și un impuls pentru 
negocieri comerciale mai extinse și că nu 
este considerat drept o alternativă la OMC; 
subliniază că, în general, soluțiile 
multilaterale din cadrul OMC ar trebui să 
fie preferate în fața acordurilor
comerciale bilaterale;

Or. fr

Amendamentul 283
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv). să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie 
să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
litigiile din cadrul OMC, divergențele de 
reglementare între Uniune și statele 
membre și interesele divergente ale 
fiecărui stat membru, ca niciun nou acord
bilateral să nu fie propus între Uniune, pe 
de o parte, și Statele Unite, pe de cealaltă 
parte;

Or. fr
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Amendamentul 284
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie să 
împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; să 
vizeze stabilirea unui mediu concurențial 
echitabil la nivel global; acordurile 
comerciale bilaterale și multilaterale
constituie întotdeauna a doua opțiune și nu 
trebuie să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral; să se asigure sinergii cu alte 
acorduri comerciale în curs de negociere, 
îndeosebi acordul privind comerțul cu 
servicii (TiSA), și cu prioritățile naționale, 
cum ar fi realizarea unei piețe unice cu 
adevărat europene;

Or. en

Amendamentul 285
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; să 
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acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie 
să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

acorde prioritate forurilor internaționale 
și multilaterale, să depună eforturi pentru 
îmbunătățirea și democratizarea 
instituțiilor internaționale și să evite 
intenția de a propune sau de a impune 
celorlalte țări ale lumii norme globale 
care au fost negociate fără participarea 
acestora;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie să 
împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie să 
împiedice eforturile pentru obținerea de 
îmbunătățiri semnificative la nivel 
multilateral;

Or. en

Amendamentul 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere (iv) să asigure, în special având în vedere 
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recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie 
să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA nu aduce 
atingere sau contracarează procesul 
OMC; acordurile comerciale bilaterale nu 
trebuie să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord cu SUA reprezintă o 
bază de pornire pentru negocieri 
comerciale mai extinse și că nu este 
considerat drept o alternativă la OMC; 
acordurile comerciale bilaterale constituie 
întotdeauna a doua opțiune și nu trebuie 
să împiedice îmbunătățirile la nivel 
multilateral;

(iv) să asigure, în special având în vedere 
recentele evoluții pozitive din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC), că un acord deschis și accesibil cu 
SUA reprezintă o bază de pornire pentru 
negocieri comerciale mai extinse și că nu 
este considerat drept o alternativă la OMC;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iv – litera a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) reamintește angajamentul asumat de 
UE în sensul includerii abordării 
integratoare a egalității de gen în toate 
politicile sale, inclusiv în politica 
comercială și solicită Comisiei ca 
protejarea drepturilor și promovarea 
egalității de gen să se reflecte nu doar în 
capitolul privind sustenabilitatea din 
Parteneriat, ci pe parcursul întregului 
text, precum și în fiecare evaluare de 
impact și studiu privind aplicarea 
acestuia;

Or. es

Amendamentul 290
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să se asigure că soluționarea 
litigiilor de investiții se face în jurisdicția 
părților; soluționarea litigiilor nu trebuie 
să fie delegată unui mecanism privat;

Or. fr

Amendamentul 291
Maria Arena, Jan Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să se asigure că TTIP conține o 
clauză care să permită oricăreia dintre 
părți să denunțe acordul;

Or. en
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Amendamentul 292
Emmanuel Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să se aibă în vedere faptul că acordul 
ar trebui să evite riscul de a aduce 
prejudicii la adresa diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii, inclusiv în domeniul 
serviciilor audiovizuale și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și
politici de sprijinire a sectorului cultural 
și audiovizual, în special în mediul digital, 
sunt excluse din domeniul de aplicare al 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să se asigure că domeniile care țin 
de competența exclusivă a statelor 
membre, precum serviciile de interes 
general (de exemplu, în domeniul 
educației, al sănătății și al securității 
sociale) sunt excluse din mandatul 
negocierilor;

Or. fr

Amendamentul 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să creeze împreună cu Consiliul, în 
paralel cu negocierile privind acordul 
TTIP, o veritabilă reprezentare externă a 
zonei euro cu scopul de a consolida 
beneficiile monedei euro;

Or. en

Amendamentul 295
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să efectueze un studiu al efectelor 
TTIP asupra țărilor în curs de dezvoltare; 
să minimizeze posibilul risc grav pentru 
unele țări de acces redus pe piață și de 
reorientare a schimburilor comerciale 
care rezultă din aceasta;

Or. en

Amendamentul 296
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să respecte obligația constituțională 
de a promova diversitatea culturală, 
consacrată la articolul 167 alineatul (4) 
din TFUE, prin excluderea clară și 
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explicită din negocieri a industriilor 
culturale și creative, precum sectorul 
audiovizualului, mass-media și sectorul 
editorial;

Or. en

Amendamentul 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) consideră că noțiunea de 
reciprocitate trebuie să îi stimuleze pe 
negociatorii europeni să afirme în mod 
pașnic, dar ferm, interesele ofensive ale 
Uniunii Europene în lupta împotriva 
inegalităților de acces la piețele publice și 
private și de tratament, astfel încât ambele 
părți să se supună la aceleași reguli în 
jocul globalizării;

Or. fr

Amendamentul 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ivb) să instituie, împreună cu BCE și cu 
omologii acesteia din SUA, o comisie de 
supraveghere a cursului de schimb 
euro/dolar, întrucât fluctuațiile acestui 
curs au un impact mai mare asupra mai 
multor sectoare decât factorii de 
reglementare și la o scară ce depășește 
simpla dimensiune transatlantică, 
întrucât „zona dolarului” nu se limitează 
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la SUA, ci cuprinde multe alte țări din 
America Latină și Asia, inclusiv China, 
care au menținut de-a lungul mai multor 
ani o paritate a dolarului cu fluctuații 
scăzute;

Or. en

Amendamentul 299
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a – subpunctul ivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ivb) să aibă în vedere faptul că TTIP și 
alte megaacorduri comerciale au 
potențialul de a remodela normele 
comerțului internațional și de a stabili noi 
standarde, fiind totodată discriminatorii, 
din cauza excluderii a circa 130 de țări de 
la negocieri și a riscului de a neglija 
chestiuni importante pentru țările în curs 
de dezvoltare, cum ar fi securitatea 
alimentară, subvențiile agricole și 
atenuarea schimbărilor climatice; să 
accelereze eforturile ce urmăresc 
realizarea de progrese în forurile 
multilaterale democratice, respectarea 
cadrului global de politicii de investiții 
pentru dezvoltare durabilă al UNCTAD și 
depășirea actualului blocaj în privința 
Rundei de la Doha pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) consideră că acest acord nu va fi 
reciproc avantajos decât dacă Uniunea 
Europeană adoptă mijloacele necesare 
unei integrări sporite, prin realizarea 
integrală a pieței interne și consolidarea 
guvernanței sale economice, bugetare, 
fiscale și politice;

Or. fr


