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Amendamentul 539
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) în ceea ce privește barierele netarifare 
(NTB):

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient 
și favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același 
timp dezvoltând și asigurând niveluri 
înalte de protecție a sănătății și siguranței, 
a consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al 
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie 
să identifice și să fie foarte clari cu privire 
la măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în 
care este de dorit o recunoaștere reciprocă 
pe baza unui standard înalt comun și a un 
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an 
și jumătate de discuții;

eliminat;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a 
deschiderii, consolidarea dialogului dintre 
autoritățile de reglementare și 
consolidarea cooperării dintre 
organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în 
negocierile privind măsurile SPS și TBT, 
dreptul ambelor părți de a gestiona 
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riscurile în conformitate cu nivelul pe 
care fiecare îl consideră adecvat pentru a 
proteja viața sau sănătatea oamenilor, 
animalelor sau plantelor; să respecte și să 
susțină sensibilitățile și valorile 
fundamentale ale ambelor părți, cum este, 
de pildă, principiul precauției al UE;
(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele 
de reglementare printr-un schimb 
intensificat de informații și să promoveze 
adoptarea, consolidarea și punerea în 
aplicare la timp a unor instrumente 
internaționale, pe baza experiențelor 
încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova 
compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără 
a compromite obiectivele legitime în 
materie de reglementare sau de politici;
(iv) să definească în mod clar, în
contextul viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului 
(TBT) și sarcinile și formalitățile 
administrative redundante și care sunt 
legate de standardele și reglementările 
fundamentale și nu ar trebui modificate;
(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
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Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul 
său democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu 
privire la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de 
reglementare;

Or. fr

Amendamentul 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) în ceea ce privește barierele netarifare 
(NTB):

(c) în ceea ce privește pilonul privind 
cooperarea și coerența în materie de 
reglementare și barierele netarifare (BNT):

Or. en

Amendamentul 541
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul -i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(-i) să includă reguli transversale privind 
coerența și transparența în materie de 
reglementare pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a unor reglementări 
eficace, eficiente din punctul de vedere al 
costurilor și mai compatibile pentru 
bunuri și servicii, inclusiv consultări 
timpurii privind regulamente 
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semnificative, utilizarea evaluărilor 
impactului, alte evaluări, reexaminarea 
periodică a măsurilor de reglementare
existente și aplicarea bunelor practici în 
materie de reglementare.

Or. en

Amendamentul 542
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al 
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
garantează o excludere totală a oricărui 
posibil efect inhibitor asupra legislației 
viitoare a UE și a statelor membre ale 
acesteia, precum și noi obligații de 
raportare pentru legislatorii naționali; 
cooperarea în materie de reglementare 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;
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Or. en

Amendamentul 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând, în temeiul 
principiului precauției prevăzut la 
articolul 191 din TFUE, niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

Or. es

Amendamentul 544
Dita Charanzová

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

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al 
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie 
să identifice și să fie foarte clari cu privire 
la măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în 
care este de dorit o recunoaștere reciprocă 
pe baza unui standard înalt comun și a un 
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an 
și jumătate de discuții;

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând standarde 
europene ridicate; să sprijine, cu 
respectarea deplină a autonomiei de
reglementare, instituirea unui dialog 
structural și a unei cooperări obligatorii 
între legiuitori și să sublinieze că aceasta 
ar trebui să implice mecanisme de 
avertizare timpurie și schimburi la 
momentul elaborării reglementărilor; să 
ia în considerare faptul că divergențele de 
reglementare reprezintă principala 
barieră netarifară (BNT) în calea 
comerțului și că autoritățile de 
reglementare ar trebui să exploreze 
modalități de a promova compatibilitatea,
cum ar fi recunoașterea reciprocă,
armonizarea sau alinierea cerințelor;

Or. en

Amendamentul 545
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
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diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

diversității culturale care există în cadrul 
UE; abordările diferite ale UE și SUA în 
materie de reglementare sunt costisitoare 
pentru industriile de pe ambele maluri ale 
Atlanticului și alinierea acestor abordări 
poate avea drept rezultat o sporire a 
eficienței, permițând în continuare 
autorităților din Uniunea Europeană și 
din SUA să mențină și să asigure 
standarde înalte de calitate și de siguranță 
pentru cetățenii lor; negociatorii ambelor
părți trebuie să identifice și să fie foarte 
clari cu privire la măsurile și standardele de 
reglementare care sunt fundamentale și nu 
pot fi compromise, la cele care pot face 
obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă, cum ar fi, de 
exemplu, inspectarea unităților de 
producție farmaceutice, pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții;

Or. en

Amendamentul 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
asigură cel mai înalt nivel de protecție a 
legislației în domeniul sănătății și al 
siguranței, inclusiv al siguranței și al 
calității alimentelor, în domeniul 
protecției consumatorilor, în domeniul 
muncii și al mediului, precum și a 
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legislației din domeniul mediului și al 
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

diversității culturale care există în UE, 
promovând, totodată, un mediu economic 
eficient și favorabil concurenței prin 
facilitarea comerțului și a investițiilor; să 
respingă orice armonizare a standardelor 
prin scăderea acestora sau recunoașterea 
reciprocă a standardelor care nu sunt 
echivalente; să se asigure că cooperarea 
în materie de reglementare nu 
subminează dreptul statului de a 
reglementa; să se asigure că procesul de 
cooperare în materie de reglementare este 
conceput în modul cel mai transparent și 
mai cuprinzător posibil, implicând 
îndeosebi partenerii sociali; negociatorii 
ambelor părți trebuie să identifice și să fie 
foarte clari cu privire la procedurile și 
standardele tehnice care sunt fundamentale 
și nu pot fi compromise, la cele care pot 
face obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții; negociatorii ar trebui să se 
asigure că cooperarea în materie de 
reglementare nu se va traduce printr-o 
încetinire a proceselor legislative și că nu 
va acoperi sectoare excluse din cadrul 
negocierilor și nici acte de reglementare 
naționale sau regionale;

Or. en

Amendamentul 547
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind (i) să se asigure că capitolul privind 
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cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate pe parcursul 
celor câțiva ani de negocieri într-o serie 
de forumuri organizate în acest scop, 
inclusiv în cadrul Consiliului Economic 
Transatlantic și al Forumului de 
cooperare la nivel înalt în materie de 
reglementare;

Or. it

Amendamentul 548
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării, prin 
crearea unui Consiliu de cooperare în 
materie de reglementare, promovează un 
mediu economic eficient și favorabil 
concurenței prin identificarea și 
prevenirea potențialelor viitoare bariere 
netarifare în calea comerțului, pentru care 
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legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

dialogul în materie de reglementare poate 
facilita comerțul și investițiile, în același 
timp dezvoltând și asigurând niveluri înalte 
de protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; să se asigure că cooperarea în 
materie de reglementare se realizează atât 
la nivel central, cât și regional;
negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care fac obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții;

Or. en

Amendamentul 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un dialog amplu, de 
anvergură și structurat cu SUA și un
mediu economic eficient și favorabil 
concurenței prin facilitarea comerțului și a 
investițiilor, în același timp dezvoltând și 
asigurând niveluri înalte de protecție a 
sănătății și siguranței, a consumatorului, a 
forței de muncă, a legislației din domeniul 
mediului și a diversității culturale care 
există în cadrul UE;
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care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

să urmărească definirea unor standarde și 
a unor legi de înaltă calitate pentru 
consumatori, pe baza celor mai înalte 
standarde în fiecare sector, având în 
vedere faptul că rezultatele obținute vor 
deveni, de facto, standarde 
internaționale; negociatorii ambelor părți 
trebuie, astfel, să identifice și să fie foarte 
clari cu privire la măsurile și standardele de 
reglementare care sunt fundamentale și nu 
pot fi compromise, la cele care pot face 
obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții; subliniază că IMM-urile sunt 
extrem de afectate de BNT-uri;

Or. en

Amendamentul 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind (i) să se asigure că capitolul privind 
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cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți ar trebui să
depună eforturi pentru a obține cele mai 
bune rezultate în fiecare sector; cu toate 
acestea, ei trebuie să identifice și să fie 
foarte clari cu privire la măsurile și 
standardele de reglementare care sunt 
fundamentale și nu pot fi compromise, la 
cele care pot face obiectul unei abordări 
comune, la domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții;

Or. en

Amendamentul 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic echitabil,
eficient și favorabil concurenței prin 
facilitarea comerțului și a investițiilor, în 
același timp dezvoltând și asigurând 
nivelurile cele mai înalte de protecție a 
sănătății și siguranței oamenilor, a 
animalelor și a consumatorului, a forței de 
muncă, a legislației din domeniul mediului, 
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UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

a celor mai stricte norme sanitare și 
fitosanitare și a diversității culturale care 
există în cadrul UE; negociatorii ambelor
părți trebuie să identifice și să fie foarte 
clari cu privire la măsurile și standardele de 
reglementare care sunt fundamentale și nu 
pot fi compromise, la cele care pot face 
obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții;

Or. fr

Amendamentul 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și 
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care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

Or. de

Amendamentul 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient 
și favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în 
care este de dorit o recunoaștere reciprocă 
pe baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an 
și jumătate de discuții;

(i) să se asigure că un capitol transparent, 
concret și eficient privind cooperarea și 
coerența în domeniul reglementării 
promovează și facilitează comerțul și 
investițiile, în același timp asigurând un 
nivel înalt de protecție a sănătății, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
mediului și a diversității culturale care 
există în cadrul UE; negociatorii ambelor
părți trebuie să identifice și să fie foarte 
clari cu privire la sectoarele precise în care 
va trebui să se asigure consecvența sau 
cooperarea în materie de reglementare, 
care anume vor fi excluse și în care 
sectoare este de dorit o recunoaștere 
reciprocă pe baza unui standard înalt 
comun și a un sistem solid de supraveghere 
a pieței;

Or. de

Amendamentul 554
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același 
timp dezvoltând și asigurând niveluri 
înalte de protecție a sănătății și siguranței, 
a consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

(i) consideră că cooperarea în materie de 
reglementare se aplică numai în 
domeniile specificate în mod clar, în care 
UE și SUA au niveluri de protecție 
similare, și insistă asupra clarificării 
faptului că nicio dispoziție privind 
cooperarea în materie de reglementare 
din acordul TTIP nu stabilește o cerință 
procedurală pentru adoptarea de acte ale 
Uniunii în domenii acoperite de acesta și 
nici nu dă naștere unor drepturi opozabile 
în această privință; să se asigure că TTIP
promovează și asigură niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

Or. en

Amendamentul 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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

(i) să se asigure că capitolul privind
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie 
să identifice și să fie foarte clari cu privire 
la măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an 
și jumătate de discuții;

(i) să se asigure că cooperarea și coerența
în domeniul reglementării promovează un 
mediu economic eficient, transparent și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și a
diversității culturale de ambele părți; 
constată că în unele domenii ajungerea la 
un acord s-ar putea dovedi dificilă, dar 
insistă, cu toate acestea, ca negociatorii să
determine unde este posibil și care sunt 
domeniile care pot face obiectul unei 
abordări comune, la domeniile în care este 
de dorit o recunoaștere reciprocă pe baza 
unui standard înalt comun și a unui sistem 
solid de supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
sănătății animalelor și a legislației din 
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diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

domeniul mediului și a diversității 
culturale care există în cadrul UE; 
negociatorii ambelor părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a unui
sistem solid de supraveghere a pieței și de 
trasabilitate a produselor agricole și 
industriale, și care sunt cele în care doar 
un schimb îmbunătățit de informații este 
posibil, pe baza experienței acumulate într-
un un an și jumătate de discuții;

Or. en

Amendamentul 557
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient 
și favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același 
timp dezvoltând și asigurând niveluri 
înalte de protecție a sănătății și siguranței, 
a consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al 
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie 
să identifice și să fie foarte clari cu privire 
la măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în 
care este de dorit o recunoaștere reciprocă 
pe baza unui standard înalt comun și a un 
sistem solid de supraveghere a pieței și 

(i) să considere cooperarea în domeniul 
reglementării ca pe o amenințare care 
riscă să slăbească prerogativele și 
responsabilitatea organismelor alese în 
mod democratic, îndeosebi cu privire la 
aspecte esențiale, precum standardele de 
securitate, politicile de ocupare a forței de 
muncă și protecția consumatorilor, 
precum și ca pe o limitare gravă a 
dezbaterii publice; subliniază, de 
asemenea, riscurile ca, printr-un astfel de 
mecanism, reglementarea în interesul 
public să fie oprită chiar înainte ca 
acestea să fie supuse dezbaterii în cadrul 
unui organism ales;
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care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an 
și jumătate de discuții;

Or. en

Amendamentul 558
Goffredo Maria Bettini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin facilitarea 
comerțului și a investițiilor, în același timp 
dezvoltând și asigurând niveluri înalte de 
protecție a sănătății și siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă, a 
legislației din domeniul mediului și al
diversității culturale care există în cadrul 
UE; negociatorii de ambele părți trebuie să 
identifice și să fie foarte clari cu privire la 
măsurile și standardele de reglementare 
care sunt fundamentale și nu pot fi 
compromise, la cele care pot face obiectul 
unei abordări comune, la domeniile în care 
este de dorit o recunoaștere reciprocă pe 
baza unui standard înalt comun și a un
sistem solid de supraveghere a pieței și 
care sunt cele în care doar un schimb 
îmbunătățit de informații este posibil, pe 
baza experienței acumulate într-un un an și 
jumătate de discuții;

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un dialog amplu, profund și 
structurat cu SUA și un mediu economic 
eficient și favorabil concurenței prin 
facilitarea comerțului și a investițiilor, în 
același timp dezvoltând și asigurând 
niveluri înalte de protecție a sănătății și 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă, a legislației din domeniul mediului 
și a diversității culturale care există în 
cadrul UE; să urmărească definirea unor 
standarde și a unor legi de înaltă calitate 
pentru consumatori, pe baza celor mai 
înalte standarde în fiecare sector, având 
în vedere faptul că rezultatele obținute vor 
deveni, de facto, standarde 
internaționale; negociatorii ambelor părți 
trebuie, astfel, să identifice și să fie foarte 
clari cu privire la măsurile și standardele de 
reglementare care sunt fundamentale și nu 
pot fi compromise, la cele care pot face 
obiectul unei abordări comune, la 
domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 
standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și care sunt cele în 
care doar un schimb îmbunătățit de 
informații este posibil, pe baza experienței 
acumulate într-un un an și jumătate de 
discuții; subliniază că IMM-urile sunt 
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extrem de afectate de BNT-uri;

Or. en

Amendamentul 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să reafirme faptul că respectarea și 
încurajarea menținerii unor standarde 
înalte de protecție reprezintă un obiectiv 
adecvat pentru orice acord comercial și că 
orice acord comercial trebuie să respecte 
dreptul guvernelor de a ajusta standardele 
în materie de protecție a sănătății și a 
siguranței consumatorilor în măsura în 
care consideră acest lucru necesar; în 
acest context, trebuie excluse din 
negocieri toate domeniile în care există 
diferențe considerabile între 
reglementările din UE și din SUA;

Or. es

Amendamentul 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să ia în considerare faptul că 
barierele netarifare (BNT) constituie
pentru UE una dintre principalele 
probleme în cadrul negocierilor; să se 
asigure că negocierile în acest domeniu 
sunt realizate la cele mai înalte standarde 
de transparență, incluzând un inventar al 
tuturor BNT-urilor susceptibile a fi 
eliminate prin aceste acord; reamintește 
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că anumite bariere netarifare din Europa 
sunt direct legate de preferințele colective 
și de stilul de viață al cetățenilor europeni 
și, prin urmare, ar trebui menținute;

Or. en

Amendamentul 561
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că, dacă este aprobat, 
acordul nu va afecta în mod negativ 
accesul universal la medicamente;

Or. en

Amendamentul 562
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că dispozițiile TTIP nu 
se aplică sau nu afectează sectorul agricol 
și reglementarea acestuia, în cazul 
devierii eforturilor de la producția 
alimentară locală și lanțurile de 
aprovizionare mai scurte spre un comerț
inutil și duplicat;

Or. en
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Amendamentul 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să abordeze aspectele vamale care 
depășesc normele prevăzute în Acordul 
OMC privind facilitarea comerțului și să 
sublinieze că, pentru a obține o eliminare 
reală a sarcinii administrative, este nevoie 
să se depună eforturi în vederea obținerii 
unui grad maxim de aliniere a 
reglementărilor cu privire la politicile și 
practicile vamale și de frontieră;

Or. en

Amendamentul 564
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ib) să specifice în special sectoarele și 
subsectoarele agricole care vor fi excluse 
din domeniul de aplicare al cooperării în 
materie de reglementare din cadrul TTIP, 
inclusiv domeniile delicate în care 
legislația UE și cea a SUA diferă în mod 
semnificativ, cuprinzând, printre altele, și 
legislația privind bunăstarea animalelor, 
organismele modificate genetic, clonele și 
descendenții acestora, albirea cu clor a 
carcaselor de pui, hormonii de creștere 
utilizați în producția de carne și lapte, 
produsele agrochimice și cele fitosanitare;

Or. en



PE552.129v01-00 24/60 AM\1055773RO.doc

RO

Amendamentul 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ic) să respingă îndeosebi următoarele 
prevederi, care ar putea, de facto, să 
diminueze capacitatea UE de a depăși cel 
mai mic numitor comun al instrumentelor 
internaționale și care:

- conferă SUA dreptul de a realiza 
schimburi în materie de reglementare în 
ceea ce privește adoptarea legislației 
naționale de către statele membre, 
inclusiv de a examina în comun 
eventualele mijloace de promovare a 
compatibilității în materie de 
reglementare;

- conferă SUA drepturi oficiale cu privire 
la actele de punere în aplicare care 
urmează să fie adoptate în temeiul 
articolului 291 din TFUE, în timp ce 
Parlamentul European nu are niciun 
drept de control asupra actelor de punere 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul id (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(id) să considere reglementările UE drept 
standarde necesare pentru garantarea 
sănătății umane și animale, a siguranței 
alimentare și a durabilității mediului, 
printre alți factori legitimi; să respingă, 
prin urmare, clasificarea acestora ca 
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bariere tehnice în calea comerțului;

Or. en

Amendamentul 567
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției și apărarea interesului general
al UE;

Or. fr

Amendamentul 568
Seán Kelly

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

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să recunoască, în negocierile privind 
măsurile SPS și TBT, dreptul ambelor 
părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața 
sau sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să asigure, în negocierile privind 
măsurile SPS și TBT, necompromiterea în 
niciun fel a standardelor ridicate care au 
fost puse în aplicare pentru a proteja viața 
sau sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor în UE; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

Or. en

Amendamentul 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a evalua și a gestiona 
riscurile în conformitate cu nivelul pe care 
fiecare îl consideră adecvat pentru a proteja 
viața sau sănătatea oamenilor, animalelor 
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plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

sau plantelor; să asigure luarea în 
considerare a altor factori legitimi decât 
evaluarea riscurilor în elaborarea 
politicilor alimentare, precum abordarea 
„de la fermă la consumator”, și să 
verifice, să controleze și să auditeze 
punerea în aplicare a propriilor standarde 
SPS; să respecte și să susțină sensibilitățile 
și valorile fundamentale ale ambelor părți, 
cum este, de pildă, principiul precauției al 
UE, și să se asigure că părțile își vor 
menține dreptul de a adopta o abordare 
bazată pe riscuri, îndeosebi în ceea ce 
privește produsele cosmetice și produsele 
chimice;

Or. en

Amendamentul 570
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața 
sau sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a garanta 
siguranța alimentară și a proteja viața sau
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
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precauției al UE; precauției al UE în ceea ce privește 
distribuția organismelor modificate 
genetic;

Or. hr

Amendamentul 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS și să respecte normele și procedurile 
sanitare și fitosanitare europene; să vizeze 
în primul rând îmbunătățirea transparenței 
și a deschiderii, consolidarea dialogului 
dintre autoritățile de reglementare și 
consolidarea cooperării dintre organismele 
internaționale de standardizare; să 
recunoască, în negocierile privind măsurile 
SPS și TBT, dreptul ambelor părți de a 
gestiona riscurile în conformitate cu nivelul 
pe care fiecare îl consideră adecvat pentru 
a proteja viața sau sănătatea oamenilor, 
animalelor sau plantelor; să respecte și să 
susțină sensibilitățile și valorile 
fundamentale ale ambelor părți, cum este, 
de pildă, principiul precauției al UE;

Or. fr

Amendamentul 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

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

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând eliminarea 
sau reducerea semnificativă a măsurilor 
SPS excesiv de împovărătoare, inclusiv 
procedurile de import aferente; să se 
asigure în special că aprobările 
prealabile, protocoalele obligatorii sau 
inspecțiile prealabile de autorizare nu 
sunt aplicate ca măsură permanentă 
pentru importuri; să realizeze 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

Or. en

Amendamentul 573
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
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acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în 
negocierile privind măsurile SPS și TBT,
dreptul ambelor părți de a gestiona riscurile 
în conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, 
principiul precauției al UE;

acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să includă cerințe ca 
măsurile introduse de fiecare parte să se 
bazeze pe date științifice și pe standarde 
internaționale sau evaluări științifice ale 
riscurilor, recunoscând, totodată, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți

Or. en

Amendamentul 574
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 



AM\1055773RO.doc 31/60 PE552.129v01-00

RO

sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă,
principiul precauției al UE;

sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor, astfel cum o ilustrează 
abordarea „de la fermă la consumator”; 
să respecte și să susțină sensibilitățile și 
valorile fundamentale ale ambelor părți, 
principiul precauției al UE, precum și 
dreptul ambelor părți de a adopta decizii 
în materie de politică alimentară, de 
asemenea, în funcție de alți factori 
legitimi decât evaluarea riscurilor; să 
garanteze că ambele părți își mențin 
dreptul la nivel central și regional de a 
urma o abordare bazată pe riscuri, 
îndeosebi în ceea ce privește produsele 
cosmetice, produsele chimice, pesticidele 
și OMG-urile;

Or. en

Amendamentul 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor;
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principiul precauției al UE;

Or. de

Amendamentul 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă,
principiul precauției al UE;

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină pe deplin 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, îndeosebi principiul 
precauției al UE; să excludă dispozițiile 
care ar putea complica sarcina UE și a 
statelor sale membre de a depăși cel mai 
mic numitor comun al instrumentelor 
naționale;

Or. en

Amendamentul 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea transparenței și a 
deschiderii, consolidarea dialogului dintre 
autoritățile de reglementare și consolidarea 
cooperării dintre organismele 
internaționale de standardizare; să 
recunoască, în negocierile privind măsurile 
SPS și TBT, dreptul ambelor părți de a 
gestiona riscurile în conformitate cu nivelul 
pe care fiecare îl consideră adecvat pentru 
a proteja viața sau sănătatea oamenilor, 
animalelor sau plantelor; să respecte și să 
susțină sensibilitățile și valorile 
fundamentale ale ambelor părți, cum este, 
de pildă, principiul precauției al UE;

(ii) să se asigure că negocierile merg 
dincolo de acordurile OMC privind SPS și 
TBT; să vizeze în primul rând 
îmbunătățirea coerenței în materie de 
transparență și a deschiderii, a
recunoașterii reciproce, a schimbului de 
cele mai bune practici, precum și 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare, eliminând, totodată, toate 
obstacolele inutile din calea comerțului și 
a investițiilor și asigurându-se că 
autoritățile de reglementare elaborează 
măsuri proporționale, bazate pe dovezi 
științifice și pe standarde internaționale; 
să recunoască, în negocierile privind 
măsurile SPS și TBT, dreptul ambelor părți 
de a gestiona riscurile în conformitate cu 
nivelul pe care fiecare îl consideră adecvat 
pentru a proteja viața sau sănătatea 
oamenilor, animalelor sau plantelor, cu 
respectarea deplină a cadrelor juridice de 
ambele părți;

Or. en

Amendamentul 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS; să vizeze în primul rând 
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îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și consolidarea cooperării 
dintre organismele internaționale de 
standardizare; să recunoască, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, dreptul 
ambelor părți de a gestiona riscurile în 
conformitate cu nivelul pe care fiecare îl 
consideră adecvat pentru a proteja viața sau 
sănătatea oamenilor, animalelor sau 
plantelor; să respecte și să susțină 
sensibilitățile și valorile fundamentale ale 
ambelor părți, cum este, de pildă, principiul 
precauției al UE;

îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 
de reglementare și părțile implicate și
consolidarea cooperării dintre organismele 
internaționale de standardizare; să 
recunoască, în negocierile privind măsurile 
SPS și TBT, dreptul ambelor părți de a 
gestiona riscurile în conformitate cu nivelul 
pe care fiecare îl consideră adecvat pentru 
a proteja viața sau sănătatea oamenilor, 
animalelor sau plantelor; să respecte și să 
susțină sensibilitățile și valorile 
fundamentale ale ambelor părți, cum este, 
de pildă, principiul precauției al UE și să 
își asume angajamente în sensul 
respectării principiului precauției, o 
condiție pentru aprobarea TTIP;

Or. en

Amendamentul 579
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să sublinieze faptul că principiul 
precauției este unul dintre principiile 
fundamentale pe care se bazează politica 
europeană de mediu, de sănătate și de 
protecție a consumatorilor, principiu în 
temeiul căruia se impun acțiuni timpurii 
și anticipative pentru a evita riscurile la 
adresa sănătății oamenilor, animalelor 
sau plantelor, precum și presiunile asupra 
mediului; să se asigure că negocierile nu 
vor determina o compromitere a 
principiului precauției aplicabil în UE, în 
special în domeniul protecției mediului, a 
sănătății, a alimentelor și a 
consumatorilor;
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Or. en

Amendamentul 580
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să consolideze garanțiile și protecția 
dreptului UE de a legifera în materie de 
etichetare și marcare, abordându-l din 
perspectiva trasabilității și a informării 
consumatorului, și nu ca pe o barieră 
tehnică în calea comerțului; să se asigure 
că TTIP nu va submina în niciun fel 
capacitatea UE de a garanta trasabilitatea 
produselor alimentare și de a informa 
consumatorii prin intermediul 
reglementărilor cu privire la etichetarea 
privind țara de origine sau metodele de 
producție, sau alte forme de etichetare a 
produselor alimentare;

Or. en

Amendamentul 581
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iib) să apere ideea conform căreia 
deseori divergențele de reglementare 
existente își au originea în abordările 
culturale și politice diferite și că valoarea 
lor este adesea mai mare decât costurile 
pe care le generează ca barieră netarifară 
(BNT) pentru comerț; să sublinieze faptul 
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că costurile ocazionate de adaptarea la 
consecințele dereglementării pot fi 
deosebit de mari pentru bugetele publice;

Or. en

Amendamentul 582
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iib) să se asigure că obiectivul alinierii 
standardelor de reglementare referitoare 
la bunăstarea animalelor este de a ridica 
standardele la cel mai înalt nivel, mai 
degrabă decât de a le coborî, și să includă 
standardele de bunăstare animală și de 
producție printre cerințele pentru 
importul de bunuri în UE;

Or. en

Amendamentul 583
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iic) să sublinieze faptul că marea 
majoritate a populației celor mai multe 
state membre se opune ferm cultivării, 
importului și prelucrării de organisme 
modificate genetic (OMG);

Or. en
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Amendamentul 584
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iid (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iid) să se asigure că în sectorul agricol se 
prevăd norme speciale ce vizează protecția 
consumatorilor și a sănătății, în baza 
cărora se interzice importul anumitor 
produse în UE, în special al tuturor 
produselor care nu respectă cerințele 
Directivei privind etichetarea UE, al 
produselor care conțin sau care sunt 
fabricate din OMG, al animalelor tratate 
cu hormoni de creștere, după cum se 
interzice introducerea pe piață a 
produselor alimentare provenind din 
animale clonate, precum și a produselor 
alimentare tratate cu substanțe care în 
UE sunt interzise sau pe cale de a fi 
interzise;

Or. en

Amendamentul 585
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iie (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iie) să se clarifice că biodiversitatea 
agrară este baza producției de alimente și 
să se asigure faptul că acordul comercial 
nu va conduce la o restricționare a 
semințelor vechi, la o sărăcire a culturilor 
tradiționale sau la împiedicarea 
agriculturii de înaltă calitate și ecologică;
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Or. en

Amendamentul 586
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iif (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iif) să solicite un studiu de evaluare 
independent privind posibilele consecințe 
ale unui acord comercial cu SUA pentru 
agricultura europeană la nivel de familie, 
precum și pentru politica UE în domeniul 
agriculturii, pentru siguranța alimentară, 
pentru trasabilitatea alimentelor și a 
produselor, și pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 587
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iig (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iig) să asigure excluderea din toate 
capitolele orizontale și din toate anexele 
sectoriale ale TTIP a oricărei dispoziții 
care ar implica reglementarea 
substanțelor chimice și a pesticidelor și 
care ar afecta abordarea integrată a UE 
pentru siguranța alimentelor, inclusiv 
legislația UE privind OMG-urile, 
hormonii și posibile legislații viitoare 
necesare, cum ar fi alimentele care conțin 
substanțe endocrine;
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Or. en

Amendamentul 588
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iih (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iih) să protejeze cu fermitate abordarea 
UE „de la fermă la consumator” cu
privire la igiena produselor alimentare, 
potrivit căreia bunele practici de igienă 
(GHP) trebuie să fie aplicate de-a lungul 
întregului lanț de producție pentru a 
garanta că alimentele vândute 
consumatorilor finali sunt sigure, să 
respingă delegarea atribuțiilor de control 
alimentar operatorilor privați, să mențină 
cu fermitatea afirmația că un sistem 
alimentar bazat pe auditurile de securitate 
efectuate de terți nu poate fi considerat 
echivalent cu un sistem bazat pe inspecții 
publice independente;

Or. en

Amendamentul 589
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare numai printr-
un schimb intensificat de informații și să 
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consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definită în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare modest și cu 
mare grijă și numai fără a compromite 
obiectivele legitime în materie de 
reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 590
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
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mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definită în dispozițiile orizontale 
referitoare la cooperarea în materie de 
reglementare, ar trebui să evalueze, de 
asemenea, impactul asupra consumatorilor 
și a mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele sau 
competențele legitime în materie de 
reglementare sau de politici;

Or. de

Amendamentul 591
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE/ONU), îndeosebi cu 
privire la noile tehnologii; să 
reamintească faptul că recunoașterea 
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evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova 
compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără 
a compromite obiectivele legitime în 
materie de reglementare sau de politici;

echivalenței celui mai mare număr posibil 
de reglementări privind siguranța 
vehiculelor ar fi una dintre cele mai mari 
realizări ale acordului și că acest lucru 
presupune să se verifice dacă 
reglementările UE și SUA prevăd un nivel 
de protecție similar; consideră că acesta 
trebuie să fie un pas către convergența 
deplină în acest sector, precum și în alte 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 592
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); recunoaște faptul că 
standardele sunt importante pentru 
exportul și importul de bunuri pentru 
ambele părți și îndeamnă organizațiile 
americane și europene de standardizare 
să colaboreze pentru realizarea unor 
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mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

standarde comune și pentru 
recunoașterea reciprocă a standardelor, 
favorizând competitivitatea europeană și 
americană, prin menținerea, în același 
timp, a unor înalte standarde de siguranță 
și a protecției consumatorilor; să 
stabilească faptul că o evaluare prealabilă a 
impactului pentru actul de reglementare, 
astfel cum este definită în dispozițiile 
orizontale referitoare la cooperarea în 
materie de reglementare, ar trebui să 
evalueze, de asemenea, impactul asupra 
consumatorilor și a mediului, pe lângă 
impactul său asupra comerțului și 
investițiilor; să gestioneze posibilitatea de a 
promova compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără a 
compromite obiectivele legitime în materie 
de reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 593
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 c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
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reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definită în dispozițiile orizontale 
referitoare la cooperarea în materie de 
reglementare, ar trebui să evalueze, de 
asemenea, și să acorde prioritate 
impactului asupra consumatorilor, a 
mediului și a relațiilor de gen față de
impactul său asupra comerțului și 
investițiilor; să gestioneze posibilitatea de a 
promova compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără a 
compromite obiectivele legitime în materie 
de reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
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evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definită în dispozițiile orizontale 
referitoare la cooperarea în materie de 
reglementare, ar trebui să evalueze, de 
asemenea, impactul asupra consumatorilor 
și a mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele și 
competențele legitime în materie de 
reglementare sau de politici ale 
legiuitorilor de pe ambele părți ale 
Atlanticului;

Or. de

Amendamentul 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU);
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la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova 
compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără 
a compromite obiectivele legitime în 
materie de reglementare sau de politici;

Or. de

Amendamentul 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29) al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să se asigure că o evaluare 
prealabilă a impactului pentru actul de 
reglementare, astfel cum este definită în 
dispozițiile orizontale referitoare la 
cooperarea în materie de reglementare, se 
bazează pe deplin pe metodologia UE de 
măsurare în primul rând a impactului în 
domeniul social, al drepturilor omului și 
al mediului; să gestioneze posibilitatea de a 
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în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

promova compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără a 
compromite obiectivele legitime în materie 
de reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la nivel 
internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova compatibilitatea 
în materie de reglementare cu mare grijă și 
numai fără a compromite obiectivele 
legitime în materie de reglementare sau de 
politici;

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare, care ar 
putea ajuta la elaborarea unor definiții
comune, și să evite divergențele inutile pe 
viitor, îndeosebi în ceea ce privește noile 
tehnologii și servicii, precum automobilele 
electrice, rețelele inteligente, 
nanotehnologia și produsele ecologice; să 
realizeze acest lucru printr-un schimb 
intensificat de informații și să promoveze 
adoptarea, consolidarea și punerea în 
aplicare la timp a unor instrumente 
internaționale, pe baza experiențelor 
încununate de succes la nivel internațional, 
cum ar fi, de exemplu, standardele ISO sau 
în cadrul Forumului mondial pentru 
armonizarea reglementărilor privind 
vehiculele (WP. 29) al Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE/ONU); să 
stabilească faptul că o evaluare prealabilă a 
impactului pentru actul de reglementare, 
astfel cum este definită în dispozițiile 
orizontale referitoare la cooperarea în 
materie de reglementare, ar trebui să 
evalueze, de asemenea, impactul asupra 
consumatorilor și a mediului, pe lângă 
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impactul său asupra comerțului și 
investițiilor; să gestioneze posibilitatea de a 
promova compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără a 
compromite obiectivele legitime în materie 
de reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în ceea ce privește cooperarea 
orizontală în domeniul reglementării 
capitolul, să acorde prioritate încurajării 
cooperării bilaterale dintre organismele de 
reglementare printr-un schimb intensificat 
de informații și să promoveze adoptarea, 
consolidarea și punerea în aplicare la timp 
a unor instrumente internaționale, pe baza 
experiențelor încununate de succes la 
nivel internațional, cum ar fi, de exemplu, 
standardele ISO sau în cadrul Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor privind vehiculele 
(WP. 29)al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(CEE/ONU); să stabilească faptul că o 
evaluare prealabilă a impactului pentru 
actul de reglementare, astfel cum este 
definit în dispozițiile orizontale referitoare 
la cooperarea în materie de reglementare, 
ar trebui să evalueze, de asemenea, 
impactul asupra consumatorilor și a 
mediului, pe lângă impactul său asupra 
comerțului și investițiilor; să gestioneze 
posibilitatea de a promova 
compatibilitatea în materie de 
reglementare cu mare grijă și numai fără 
a compromite obiectivele legitime în 

(iii) în ceea ce privește capitolul privind 
cooperarea orizontală în domeniul 
reglementării, să acorde prioritate 
încurajării cooperării bilaterale dintre 
organismele de reglementare printr-un 
schimb intensificat de informații și să 
promoveze adoptarea, consolidarea și 
punerea în aplicare la timp a unor 
instrumente internaționale, respectând pe 
deplin principiul subsidiarității, pe baza 
unui mecanism specific și permanent de
cooperare în materie de reglementare și 
de consultare, asigurând instituirea unui 
acord deschis;
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materie de reglementare sau de politici;

Or. en

Amendamentul 599
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să instituie un mecanism ambițios și 
eficient de cooperare între Congresul 
SUA și Parlamentul European, destinat 
creării celor mai înalte standarde comune 
și evitării eventualelor divergențe în 
cadrul viitoarelor standarde în sectoare-
cheie; să promoveze standarde comune 
înalte în toate forurile internaționale;

Or. en

Amendamentul 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să se asigure că, în capitolul privind 
cooperarea în materie de reglementare, se 
utilizează un limbaj clar și neechivoc, să 
se asigure că nicio formă de cooperare în 
materie de reglementare nu va fi utilizată 
pentru a conturna procesele decizionale 
democratice, pentru a reduce nivelul de 
protecție a cetățenilor europeni sau 
pentru a împiedica legislatorii să adopte 
decizii favorabile interesului public;
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Or. en

Amendamentul 601
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iiib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiib) să se opună propunerii de orice 
formă instituționalizată de cooperare în 
materie de reglementare extinsă, prin care 
în faza prelegislativă sau legislativă a 
procesului de legiferare din UE sau SUA, 
din statele membre sau din statele 
federale sau de la nivelul autorităților 
locale și regionale, partenerilor 
comerciali și de investiții, precum și 
concernelor li s-ar da un drept de opinie 
sau posibilitatea de a amâna sau stopa 
procesele legislative, de exemplu, prin 
solicitări vizând analizele impactului 
legislației asupra comerțului și a 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în 
contextul viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului 
(TBT) și sarcinile și formalitățile 
administrative redundante și care sunt 

eliminat
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legate de standardele și reglementările 
fundamentale și nu ar trebui modificate;

Or. de

Amendamentul 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în 
contextul viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului 
(TBT) și sarcinile și formalitățile 
administrative redundante și care sunt 
legate de standardele și reglementările 
fundamentale și nu ar trebui modificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 604
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale 
și nu ar trebui modificate;

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
duplicate sau redundante și care sunt 
legate de standardele și reglementările 
fundamentale și nu ar trebui modificate;

Or. fr
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Amendamentul 605
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale 
și nu ar trebui modificate;

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale;

Or. en

Amendamentul 606
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale 
și nu ar trebui modificate;

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale 
și nu ar trebui modificate; să includă, de 
asemenea, teste de omologare pentru 
vehiculele cu motor;

Or. en

Amendamentul 607
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale 
și nu ar trebui modificate;

(iv) să definească în mod clar, în contextul 
viitoarei cooperări în materie de 
reglementare, măsurile care privesc 
barierele tehnice în calea comerțului (TBT) 
și sarcinile și formalitățile administrative 
redundante și care sunt legate de 
standardele și reglementările fundamentale, 
sau proceduri care deservesc un obiectiv 
de politică publică, și nu ar trebui 
modificate;

Or. en

Amendamentul 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să se asigure că deciziile luate de 
organismele de cooperare în materie de 
reglementare, responsabile de stabilirea 
de standarde comune pe viitor, nu pot 
priva statele europene de dreptul de a 
stabili standarde mai stricte;

Or. fr

Amendamentul 609
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul iva (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să furnizeze informații cu privire la 
modul în care acordurile încheiate fie de 
SUA, fie de UE cu țări terțe pot afecta 
cooperarea în materie de reglementare și, 
în special, să clarifice modul în care ar 
interacționa aceste acorduri, dacă prevăd 
forme similare sau cooperarea în materie 
de reglementare;

Or. en

Amendamentul 610
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 c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare;

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare, 
pentru a evita ca vreuna dintre părți să 
exercite dreptul de veto înainte ca o 
propunere de reglementare să fie 
prezentată oficial de cealaltă parte; să 
specifice rolul, conținutul și calitatea 
juridică a constatărilor Consiliului de 
cooperare în materie de reglementare, 
având în vedere faptul că orice aplicare 
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directă și obligatorie a recomandărilor 
sale ar implica o încălcare a procedurilor 
de legiferare prevăzute în tratate; să 
supravegheze, de asemenea, că este 
păstrată pe deplin capacitatea 
autorităților naționale, regionale și locale 
de a legifera în cadrul propriilor politici, 
îndeosebi al politicilor sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 611
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare;

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, fără a aduce atingere 
competențelor legislative ale statelor 
membre ale UE și ale regiunilor cu puteri 
legislative, precum și rolul Parlamentului 
European în cadrul procesului decizional al 
UE și controlul său democratic asupra 
proceselor de reglementare din UE atunci 
când creează cadrul pentru cooperarea pe 
viitor și, în același timp, să rămână 
vigilentă cu privire la o implicare 
echilibrată a părților interesate în 
consultările incluse în elaborarea unei 
propuneri de reglementare;

Or. it

Amendamentul 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de (v) să respecte pe deplin sistemele de 
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reglementare consacrate de ambele părți
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare;

reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare; 
propune, în acest sens, ca actualizările pe 
marginea parteneriatului, realizate pentru 
a corecta anumite aspecte necesare, să 
implice un control democratic și 
parlamentar;

Or. fr

Amendamentul 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de reglementare;

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate și sistemele 
decizionale democratice de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate, îndeosebi a organizațiilor 
neguvernamentale, în consultările incluse 
în elaborarea unei propuneri de 
reglementare;

Or. en
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Amendamentul 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu 
privire la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de 
reglementare;

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să asigure cea mai mare 
transparență și implicarea tuturor părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 615
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă cu privire 
la o implicare echilibrată a părților 
interesate în consultările incluse în 
elaborarea unei propuneri de 
reglementare;

(v) să respecte pe deplin sistemele de 
reglementare consacrate de ambele părți 
ale Atlanticului, precum și rolul 
Parlamentului European în cadrul 
procesului decizional al UE și controlul său 
democratic asupra proceselor de 
reglementare din UE atunci când creează 
cadrul pentru cooperarea pe viitor și, în 
același timp, să rămână vigilentă că nu se 
acordă niciun acces privilegiat la factorii 
de decizie și nici un rol consultativ 
preferențial în interesul societăților și ale 
părților interesate în cadrul cooperării în 
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materie de reglementare;

Or. en

Amendamentul 616
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(va) să recunoască pe deplin dreptul 
fiecărei părți de a nu se angaja în 
cooperarea transatlantică, în cazul în care 
consideră acest lucru inutil sau nepotrivit; 
să stabilească un caracter voluntar al 
mecanismului de cooperare, astfel cum se 
prevede în Acordul CETA;

Or. en

Amendamentul 617
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(va) să ia imediat măsuri pentru 
implementarea în special a recomandării 
de creare a unei strategii europene 
privind independența TI și a unei strategii 
cibernetice a UE, inclusă în Rezoluția 
Parlamentului European din 
12 martie 2014 referitoare la programul 
de supraveghere al Agenției Naționale de 
Securitate (NSA) a SUA, la organismele 
de supraveghere din diferite state membre 
și la impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE și asupra
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cooperării transatlantice în materie de 
justiție și de afaceri interne;

Or. en

Amendamentul 618
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul vb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vb) să prevină includerea standardelor de 
criptare, sau certificarea acestora, în 
acordul TTIP, întrucât nu există niciun 
beneficiu economic, ci doar un potențial 
important de pierderi economice și 
sociale;

Or. en

Amendamentul 619
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c – subpunctul vc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vc) să asigure că ar trebui incorporată o 
clauză orizontală cuprinzătoare și lipsită 
de ambiguități care să excludă total din 
acord normele UE privind protecția 
datelor cu caracter personal, fără nicio 
condiție legată de consecvența cu alte 
părți ale oricărui acord comercial;

Or. en
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