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Τροπολογία 823
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών και τη δημόσια 
πρόσβαση:

ε) όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών και τη δημόσια 
και πολιτική πρόσβαση:

Or. en

Τροπολογία 824
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό· χωρίς να διακυβευτεί η 
διαπραγματευτική διαδικασία. 

Or. en

Τροπολογία 825
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 

(i) αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει η Επιτροπή στον τομέα της 
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διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

διαφάνειας όσον αφορά τη δημοσίευση 
της διαπραγματευτικής εντολής, τη 
διανομή εγγράφων και τις ενημερωτικές 
συνεδριάσεις, και την ενθαρρύνει να 
συνεχίσει τις εν εξελίξει προσπάθειες για 
την αύξηση της διαφάνειας κατά τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 826
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

(i) να εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ώστε να 
ενισχυθεί περαιτέρω η νομιμότητα και η 
διαφάνεια της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας μέσω της πλήρους 
συμμόρφωσης με τους κανόνες για τη 
δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα· να 
συνεχιστούν οι εν εξελίξει προσπάθειες για 
την αύξηση της διαφάνειας κατά τις 
διαπραγματεύσεις, καθιστώντας 
περισσότερες διαπραγματευτικές 
προτάσεις διαθέσιμες με πιο προδραστικό 
και ολοκληρωμένο τρόπο στο ευρύ κοινό 
στο διαδικτυακό τόπο του, και 
εξασφαλίζοντας πιο ισορροπημένη και 
διαφανή συμμετοχή του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 827
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας, όπου αρμόζει, περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 828
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

(i) να συνεχιστούν και να ενταθούν, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις, και ιδίως 
ενοποιημένα κείμενα διαπραγματεύσεων,
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό· πιστεύει 
ακράδαντα ότι στον τομέα της 
ρυθμιστικής συνεργασίας όλα τα 
ενοποιημένα κείμενα διαπραγματεύσεων 
πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 829
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό·

(i) να συνεχιστούν οι εν εξελίξει 
προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, 
καθιστώντας περισσότερες 
διαπραγματευτικές προτάσεις διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό, όπως ζητούνται, μεταξύ
άλλων, από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 830
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει 
τη διαφάνεια και τη δημοκρατική 
λογοδοσία για τη διαπραγματευτική 
διαδικασία της TTIP και για όλες τις 
εμπορικές πολιτικές, διεξάγοντας 
επίσημες διαβουλεύσεις με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 831
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο 
σχετικά με τη διατλαντική εταιρική 
σχέση συναλλαγών και επενδύσεων με 
τους πολίτες της Ευρώπης, 
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επιφυλάσσοντας κυρίως στην 
πρωτοβουλία "Stop TTIP" μεταχείριση 
ανάλογη με εκείνη που παρέχεται σε 
επίσημη ΠΕΠ: υποδoχή δηλαδή των 
διοργανωτών σε κατάλληλο επίπεδο και 
δημοσίευση των πολιτικών και νομικών 
σχετικών συμπερασμάτων της και 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
διοργανωθεί μία δημόσια ακρόαση·

Or. fr

Τροπολογία 832
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη, καθώς και στους 
ευρωπαϊκούς δήμους και στις 
περιφέρειες, η δυνατότητα να προβούν σε 
εποικοδομητικές συζητήσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 833
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii



PE552.137v01-00 8/42 AM\1055849EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό, 
χωρίς όμως να αποκαλύπτονται ή να 
υπονομεύονται οι ευρωπαϊκές 
διαπραγματευτικές στρατηγικές μέσω 
άστοχων δημοσιοποιήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 834
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων,
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

Or. en
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Τροπολογία 835
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε έγγραφα 
διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δοθεί 
στους βουλευτές του ΕΚ και στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να προβούν σε 
εποικοδομητικές συζητήσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 836
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων 
εγγράφων και των πρακτικών των 
συνεδριάσεων, προκειμένου να δοθεί 
στους βουλευτές του ΕΚ και στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να προβούν σε 
εποικοδομητικές συζητήσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό· τα μέρη 
που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις 



PE552.137v01-00 10/42 AM\1055849EL.doc

EL

πρέπει να αιτιολογούν τυχόν αιτήματα για 
μη γνωστοποίηση διαπραγματευτικών 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 837
Daniel Caspary, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό, 
διατηρώντας, ταυτόχρονα, τη δέουσα 
εμπιστευτικότητα·

Or. de

Τροπολογία 838
Emma McClarkin, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell Bannerman, Sander 
Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
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όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων,
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 839
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό, 
και να αποφευχθούν οι περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις έως ότου επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος·

Or. en

Τροπολογία 840
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της 

(ii) να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες 
για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων
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επίτευξης ουσιαστικών ρυθμίσεων με τις 
ΗΠΑ για τη βελτίωση της διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό·

διασφαλίζοντας ότι τα σημαντικότερα 
κείμενα και οι σημαντικότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις τίθενται στη διάθεση 
του κοινού σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
μέσω της επίτευξης ουσιαστικών 
ρυθμίσεων με τις ΗΠΑ για τη βελτίωση 
της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε όλα τα ενοποιημένα
έγγραφα των διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του 
ΕΚ και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
προβούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό

Or. es

Τροπολογία 841
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiα) εκφράζει τη λύπη του για την κακή 
ποιότητα των μελετών σχετικά με τις 
δυνατότητες της TTIP, κάτι που έχει 
οδηγήσει σε αντιφατικές θέσεις και 
ερμηνείες· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί καλύτερη εκτίμηση του 
εσωτερικού και εξωτερικού αντικτύπου 
προκειμένου να βελτιωθεί το γενικό και, 
ει δυνατόν, τομεακό πεδίο εφαρμογής της 
TTIP·

Or. fr

Τροπολογία 842
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiα) να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις που 
διατύπωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
στην υπόθεση OI/10/2014/RA·

Or. en

Τροπολογία 843
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiα) να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πλήρως ενήμερο σχετικά με την άμεση 
βάση σε όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με 
απόφαση του ΔΕΚ C358/11· να 
διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλα τα εμπιστευτικά 
έγγραφα και να περιλάβει τα ενοποιημένα 
κείμενα στον κατάλογο των εγγράφων 
που μπορούν να εξετάζονται από μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 844
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών 
επιπτώσεων της συμφωνίας για τους 
ευρωπαίους πολίτες και με σκοπό να 
διασφαλιστεί ένας ευρύς και 
τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 845
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών, τα οποία 
ήταν υπεύθυνα για τη διαπραγματευτική 
εντολή που οδήγησε την ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες, 
σύμφωνα με τη δέσμευση που 
διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 
Μαρτίου 2015, και με σκοπό να 
διασφαλιστεί ένας ευρύς και 
τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 



AM\1055849EL.doc 15/42 PE552.137v01-00

EL

πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 846
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία· θεωρεί ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να βασιστούν στη 
στήριξη που παρέχουν τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα, όπως το Europe Direct, για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και 
στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 847
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
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στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

στην ειλικρινή επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών 
επιπτώσεων της συμφωνίας για τους 
ευρωπαίους πολίτες και με σκοπό να 
διασφαλιστεί ένας ευρύς και 
τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 848
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής της συμφωνίας για τους 
ευρωπαίους πολίτες και με σκοπό να
διασφαλιστεί ένας ευρύς και 
τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά 
με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 849
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών με στόχο 
την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη, που θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση των 
πραγματικών προβληματισμών που 
πλαισιώνουν τη συμφωνία·

(iii) να προωθηθεί μια ακόμα στενότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών και των 
εθνικών κοινοβουλίων με στόχο την 
ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους 
στην καλύτερη επικοινωνία του πεδίου 
εφαρμογής και των δυνητικών οφελών της 
συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες 
και με σκοπό να διασφαλιστεί ένας ευρύς 
και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος 
σχετικά με την TTIP στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 850
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii – σημέιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) να εκπονήσει ολοκληρωμένες μελέτες 
αντικτύπου για την ΤΤΙΡ για κάθε χώρα 
και να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων, 
δημιουργώντας έναν μηχανισμό 
ενημέρωσης και διαβούλευσης πριν και 
μετά κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ θα πρέπει 
να εγκριθεί από τα κοινοβούλια όλων των 
28 κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 851
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiiα) να αναγνωριστεί επίσημα ότι η 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop 
TTIP», έχει επιτύχει ήδη στη συλλογή 
περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων 
υπογραφών σε 8 διαφορετικές χώρες, αντί 
να συνεχίζουν να παραβλέπονται τόσο 
πολλοί ευρωπαίοι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 852
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από 
το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και επιχειρηματικών, 
περιβαλλοντικών, γεωργικών, 
καταναλωτικών, εργασιακών και άλλων 
συμφερόντων, σε ολόκληρη τη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων· να ενθαρρυνθούν 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 853
Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία με εποικοδομητικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 854
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων τοπικών 
και περιφερειακών αρχών,
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες, κριτική και παρέχοντας 
συναφή στοιχεία·

Or. en
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Τροπολογία 855
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών,
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εθνικών 
κοινοβουλίων και εκπροσώπων 
επιχειρηματικών συμφερόντων, ιδίως των 
ΜΜΕ, από όλους τους ενδιαφερόμενους 
τομείς, καθώς και περιβαλλοντικών, 
καταναλωτικών, εργασιακών και
αναπτυξιακών οργανώσεων και 
οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ισότητα των φύλων 
και άλλων οργανώσεων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

Or. es

Τροπολογία 856
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(iv) να εφαρμοστεί συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή πολιτών, οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών, και ενός ευρέος 
φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
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να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 857
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
δέσμευση με τη συμμετοχή ενός ευρέος 
φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων καθώς και της 
κοινωνίας των πολιτών, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

Or. it

Τροπολογία 858
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 

(iv) να ενισχυθεί η συνεχής και διαφανής 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος 
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ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών, 
γεωργικών, καταναλωτικών, εργασιακών 
και άλλων συμφερόντων, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων· να 
ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
εκπροσώπων επιχειρηματικών, 
περιβαλλοντικών, γεωργικών, 
καταναλωτικών, εργασιακών και άλλων 
συμφερόντων, σε ολόκληρη τη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων· να ενθαρρυνθούν 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
συμμετάσχουν ενεργά στις 
διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή 
στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 859
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) να ενταθεί ο διάλογος με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αναγνωρίζοντας 
τις προκλήσεις αλλά και τονίζοντας τις 
ευκαιρίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν 
με την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 860
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, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) να συμμετάσχουν πλήρως τα εθνικά 
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κοινοβούλια και να ενημερώνονται 
τακτικά για τις διαπραγματεύσεις, ειδικά 
εφόσον, δεδομένου του μεγέθους της 
φιλοδοξίας γα τη συμφωνία, είναι πιθανό 
η TTIP να θεωρηθεί συμφωνία «μεικτού 
τύπου» και, συνεπώς, να καταστεί 
αναγκαία η διαδικασία κύρωσης στα 
κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, και σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 861
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) προβαίνει στη σύσταση ότι οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού και των 
εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε μελλοντικούς γύρους 
διαπραγματεύσεων ως απλοί 
παρατηρητές non-speaking καλύτερα, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αναφέρουν εκ των υστέρων ιδίως όσον 
αφορά τις μεθόδους διαπραγμάτευσης, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η συνεχής 
ροή των συζητήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 862
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) να παρέχονται λεπτομερείς και 
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τακτικές, επικαιροποιημένες πληροφορίες 
στους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις 
τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την 
TTIP, μέσω, μεταξύ άλλων, και των 
κοινωνικών δικτύων, των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 863
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εα) να εξασφαλιστεί ότι ο κατάλογος με 
τα έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·είναι προσβάσιμος, 
ολοκληρωμένος, διεξοδικός και πλήρης·

Or. en

Τροπολογία 864
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να ζητηθεί ακόμα στενότερη 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο που θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά 
τη διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, καθώς και με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και στις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού, με σκοπό τη διασφάλιση 
ενός αποτελέσματος που θα ωφελήσει 

διαγράφεται
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τους πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 865
Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria Bettini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να ζητηθεί ακόμα στενότερη 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο που θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 
διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

στ) να ζητηθεί ακόμα στενότερη 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο που θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 
διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
και να επιδιωχθεί μείωση του χρόνου και 
των δαπανών για τη νομική εξέταση, τις 
μεταφράσεις, την έγκριση, τις 
επικυρώσεις και τη θέση σε ισχύ, με 
σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελέσματος 
που θα ωφελήσει βραχυπρόθεσμα τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 866
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Marielle de Sarnez, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να ζητηθεί ακόμα στενότερη 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο που θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 

στ) να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με
το Κοινοβούλιο που θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί προσεκτικά τη 
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διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 867
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να ζητηθεί ακόμα στενότερη 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο που θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη 
διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

στ) να ζητηθεί δομημένη συνεργασία με 
τα εθνικά κοινοβούλια και το 
Κοινοβούλιο που θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί προσεκτικά τη 
διαπραγματευτική διαδικασία και να 
συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
με σκοπό τη διασφάλιση ενός 
αποτελέσματος που θα ωφελήσει τους 
πολίτες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και πέραν 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 868
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να ιδρυθεί μόνιμο κοινοβουλευτικό 
όργανο με σκοπό να διασφαλιστεί η 
πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη μελλοντική εφαρμογή 
μιας πιθανής συμφωνίας TTIP βάσει της 
εμπειρίας της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής CARIFORUM-EPA και των 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που 
συνάφθηκαν πρόσφατα

Or. en

Τροπολογία 869
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να υποβάλει σχέδιο συμφωνίας στα 
εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 870
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να αναπτύξει περαιτέρω τον 
διάλογος μεταξύ των αντιπροσωπευτικών 
συνελεύσεων των δύο μερών μέσω πιο 
τακτικών επαφών μεταξύ των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ, ιδίως προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν τα συμφέροντα και 
οι ανησυχίες των πολιτών και στις δύο 
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πλευρές του Ατλαντικού·

Or. fr

Τροπολογία 871
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να αξιολογηθούν οι επιλογές 
εναλλακτικών λύσεων στην ΤΤΙΡ, όπως 
για παράδειγμα η διαπραγμάτευση 
μεμονωμένων ή τομεακών συμφωνιών 
επί ζητημάτων όπως η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, οι απαιτήσεις προϊόντων, 
ή τα πρότυπα, μεριμνώντας για διαφάνεια 
σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς·

Or. en

Τροπολογία 872
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τόσο κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων όσο και σε σχέση με 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
της TTIP ώστε να καταστεί αυτού του 
είδους η συμφωνία υπόδειγμα 
αμοιβαιότητας και συμμόρφωσης με τους 
συμφωνηθέντες κανόνες·

Or. fr
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Τροπολογία 873
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
συνοδεύεται από εμβάθυνση της 
διατλαντικής κοινοβουλευτικής 
συνεργασίας, η οποία θα οδηγήσει 
μελλοντικά σε ένα ευρύτερο και 
ενισχυμένο πολιτικό πλαίσιο για τη 
βελτίωση της παγκόσμιας συνεργασίας 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Το πλαίσιο αυτό 
πρέπει να διασφαλίζει τη βιώσιμη 
συνεργασία, όχι μόνο όσον αφορά την 
εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά και όσον 
αφορά την καθιέρωση περαιτέρω 
συνεργασίας σε διμερή, πλειονομερή και 
πολυμερή εμπορικά και επενδυτικά 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 874
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να αυξήσει τη συμμετοχή των 
βουλευτών από τα εθνικά κοινοβούλια για 
την παρακολούθηση των 
διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζοντας ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, 
απαιτείται η έγκρισή τους για την 
επικύρωση μικτών συμφωνιών·
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Or. fr

Τροπολογία 875
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να ενσωματωθεί ρήτρα 
αναθεώρησης στη συμφωνία που θα δίνει 
τη δυνατότητα να ελέγχονται οι 
συναφθείσες συμφωνίες ως προς τα 
αποτελέσματά τους και, κατά περίπτωση, 
να τροποποιούνται, καθώς και τη 
δυνατότητα να καταγγελθεί η συμφωνία·
να ενσωματωθεί γενική εξαίρεση που θα 
επιτρέπει στα μέρη να αναστείλουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία εάν συντρέχουν λόγοι να 
θεωρείται ότι θα προκληθεί παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 876
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ γ) να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
πρόθεση για παρουσίαση της συμφωνίας 
αυτής στο Συμβούλιο ως συμφωνία 
αποκλειστικής αρμοδιότητάς της ΕΕ, 
και, αντιθέτως, να διασφαλιστεί ότι η 
συμφωνία θα παρουσιαστεί ως μεικτή 
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συμφωνία η οποία χρήζει συζήτησης και 
επικύρωσης από τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει για την 
καθημερινή ζωή και την ευημερία των 
Ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 877
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ δ) καλεί την Επιτροπή να εγκαταλείψει 
το μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται 
στις εξαγωγές και να μελετήσει και θέσει 
σε προτεραιότητα άλλες μεθόδους 
τόνωσης της αναγκαίας ανάπτυξης και 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ, όπως είναι τα 
αντικυκλικά μέτρα που στοχεύουν στην 
τόνωση της εγχώριας ζήτησης και 
κατανάλωσης και στην αντιμετώπιση του 
υψηλού ποσοστού ανεργίας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, ανακαλώντας 
τον κανόνα του 1/20 για τη μείωση του 
χρέους, και επιτρέποντας να θεωρηθούν 
όλες οι δημόσιες επενδύσεις ως 
δημοσιονομικά ουδέτερες, όσον αφορά το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 878
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή κα το Συμβούλιο 
να αναστείλουν αμέσως τις 
διαπραγματεύσεις επί της TTIP έως ότου 
η Επιτροπή πραγματοποιήσει και 
αξιολογήσει δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με το περιεχόμενο και τους 
στόχους της διαπραγμάτευσης· πιστεύει 
ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ πρέπει να υπόκεινται σε θεμελιώδη 
επανεξέταση, όπως ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ)·

Or. en

Τροπολογία 879
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί να σταματήσουν οι εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις επί τη βάσει των 
εντολών των ΗΠΑ και της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 880
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισύρει την προσοχή στις 
επιφυλάξεις των μη κυβερνητικών 
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οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών 
και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε 
σχέση με τη σύναψη διατλαντικής 
εμπορικής συμφωνίας, όπως εκφράζεται 
ιδίως στην αναφορά την οποία 
υπέγραψαν πάνω από 1,5 εκατομμύρια 
πολίτες και η οποία αναγνωρίστηκε από 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

Or. fr

Τροπολογία 881
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. ζητεί τη δημοσιοποίηση των 
διαπραγματευτικών κειμένων και του 
περιεχομένου των προτάσεων, πράξη η 
οποία συνιστά τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαφάνεια σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις και, όταν το 
απαιτήσουν οι συνθήκες 
διαπραγμάτευσης, πρόσβαση για τους 
αιρετούς εκπροσώπους και τους 
κοινωνικούς εταίρους στα πλέον 
ευαίσθητα έγγραφα·

Or. fr

Τροπολογία 882
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. απαιτεί να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση 
κεφαλαίων που αφορούν την προστασία 
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των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα 
σκάνδαλα σχετικά με παράνομη 
κατασκοπεία από τις αρχές των ΗΠΑ, 
όπως το ECHELON, το SWIFT και τα 
σκάνδαλα της υπηρεσίας εθνικής 
ασφάλειας (NSA), που αφορούν 
ευρωπαίους πολίτες, καθώς και τη 
συνενοχή ενός αριθμού μεγάλων 
αμερικανικών διαδικτυακών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων του τομέα 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 883
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. ζητεί να περιληφθούν ρήτρες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 
ευρωπαϊκών ρυθμίσεων που εγγυώνται 
τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, 
επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα των 
προσώπων στην πληροφόρηση και στον 
έλεγχο της χρήσεως των προσωπικών 
τους δεδομένων, εξασφαλίζοντας την 
κυριότητά τους σε αυτά και 
απαγορεύοντας οποιαδήποτε μεταφορά 
δεδομένων από έναν φορέα σε άλλον, 
ακόμη και για σκοπούς αποθήκευσης ή 
επεξεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 884
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. σημειώνει τη μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ των διαρθρώσεων της γεωργικής 
παραγωγής, της φυτοϋγειονομικής 
κατάστασης και των γεωργικών 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των ΗΠΑ, μία κατάσταση η οποία θα 
δημιουργήσει μία εξίσου σημαντική 
αστάθεια, αθέμιτο ανταγωνισμό και 
κίνδυνο για την ευρωπαϊκή γεωργία και 
για την απασχόληση στις επιχειρήσεις 
γεωργικών προϊόντων διατροφής, ιδίως 
για τους μικρούς παραγωγούς που ήδη 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την 
εγκατάλειψη των μηχανισμών για τον 
έλεγχο της παραγωγής και τη ρύθμιση 
των τιμών·

Or. fr

Τροπολογία 885
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. απορρίπτει κάθε εναρμόνιση των 
κανόνων της γεωργικής παραγωγής, ή 
ανοχή στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ορισμένων πρακτικών παραγωγής 
ή συστατικών αντίθετων προς τους 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ, ιδίως 
στον χώρο των γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών, των ζωοτροφών και της 
καλής μεταχείρισης των ζώων·

Or. fr
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Τροπολογία 886
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1η. απορρίπτει την έννοια της 
«ισοδυναμίας προτύπων» που θα 
συνεπαγόταν την αποδοχή εισαγόμενων 
προϊόντων χαμηλότερων προδιαγραφών·

Or. fr

Τροπολογία 887
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1θ. θεωρεί ότι η προστασία των 
ευρωπαϊκών ονομασιών των γεωργικών 
προϊόντων θα πρέπει να παραταθεί και 
δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 
συντομευμένο κατάλογο εμβληματικών 
προϊόντων, η οικονομική βιωσιμότητα 
των οποίων έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω 
ευρείας αναγνώρισης·

Or. fr

Τροπολογία 888
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ι. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές συνέπειες για 
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αμερικανούς και ευρωπαίους 
εργαζομένους εξαιτίας μιας εμπορικής 
συμφωνίας που οξύνει τον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό βάσει διαφορετικών 
κριτηρίων από αυτά που αφορούν μόνο 
την παραγωγή τους, όπως το κόστος 
εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, η 
κοινωνική προστασία και οι εργασιακές 
σχέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 889
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ια. θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα υφιστάμενα 
πρότυπα, ιδίως αυτά που σχετίζονται με 
την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία, τις συνθήκες 
απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο, 
θα προστατεύονται από κάθε μορφής 
κανονιστική ή ανταγωνιστική πρακτική 
ντάμπινγκ, και ότι έχουν βελτιωθεί και 
επεκταθεί σύμφωνα με τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ, και καλεί τις ΗΠΑ να κυρώσουν τις 
συμβάσεις αυτές·

Or. fr

Τροπολογία 890
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιβ. σημειώνει τη σημασία που αποδίδουν 
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οι ευρωπαίοι πολίτες σε δημόσιες 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 891
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιγ. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
πρότυπο υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος οδήγησε σε ανεξέλεγκτο 
άνοιγμα των αγορών και εξοντωτικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων των 
υπηρεσιών αυτών, υπονομεύοντας την 
ασφάλεια της απασχόλησης στους 
οικείους τομείς και υποβαθμίζοντας την 
ποιότητα των υπηρεσιών· φρονεί, ως εκ 
τούτου ότι το εν λόγω πρότυπο, έστω και 
υπό τη μορφή «επιθετικού συμφέροντος» 
για τους ευρωπαίους διαπραγματευτές, 
δεν θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του 
προτύπου αυτού από πλευράς του 
ευρωπαίου χρήστη υπηρεσιών, ούτε και 
θα αποφέρει κάποιο όφελος για τον 
αμερικανό καταναλωτή στο μέλλον· 
εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που ζητούνται 
από διαπραγματευτές των ΗΠΑ σε 
αντάλλαγμα του ανοίγματος της αγοράς 
των αμερικανικών δημοσίων συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 892
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιδ. επαναβεβαιώνει το δικαίωμα των 
κρατών να ορίζουν, να χρηματοδοτούν 
και να οργανώνουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες τους όπως το επιθυμούν, και 
το δικαίωμά τους να ρυθμίζουν την 
κοινωνική οικονομία και την οικονομία 
της αλληλεγγύης και να προσφέρουν 
βοήθεια στους τομείς που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες·

Or. fr

Τροπολογία 893
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιε. απορρίπτει οποιαδήποτε 'ρήτρα μη 
αναστρεψιμότητας', η οποία θα περιόριζε 
την εξουσία των κρατών να επανέρχονται 
σε αγορές ανοιχτές στον ανταγωνισμό 
προκειμένου να ρυθμίζουν ή να 
εθνικοποιούν επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 894
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιστ. υποστηρίζει τις διατάξεις για τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού στις 
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δημόσιες συμβάσεις ή την επιβολή 
ποσοστώσεων για τη χρήση της τοπικής 
παραγωγικής ικανότητας ή των τοπικών 
υπηρεσιών και υλικών, όπως για 
παράδειγμα το "Buy American Act"· 

Or. fr

Τροπολογία 895
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιζ. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής εργάζονται στο 
πλαίσιο του κράτους δικαίου, με 
ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα και τη 
δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια 
για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών και των επενδυτών·

Or. fr

Τροπολογία 896
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιη (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιη. απορρίπτει κάθε μηχανισμό για την 
επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κρατών ή δημοσίων αρχών που δεν 
βασίζεται σε εθνικό δίκαιο και στους 
υφιστάμενους εθνικούς φορείς 
διαιτησίας, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί 
αυτοί βρίσκονται εκτός πλαισίου των 
εθνικών δικαιοδοτικών συστημάτων και 
περιορίζουν τις νομοθετικές εξουσίες που 
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ανατίθενται από τους πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 897
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιθ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιθ. εκφράζει την ανησυχία ότι οι 
στρατηγικοί στόχοι της διατλαντικής 
συμφωνίας πρόκειται να καθορίσουν 
μελλοντικά πρότυπα για το παγκόσμιο 
εμπόριο μέσω της κρίσιμης μάζας του 
οικονομικού χώρου που αυτή θα 
μπορούσε να δημιουργήσει, μολονότι τα 
πρότυπα αυτά απορρίφθηκαν από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις 
διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του 
Γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ·

Or. fr

Τροπολογία 898
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 κ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1κ. απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις που 
βασίζονται σε απεριόριστο ανταγωνισμό 
μεταξύ παραγωγής, εργαζομένων και 
προτύπων, ο οποίος θα μπορούσε να 
περιορίσει τα νομοθετικά δικαιώματα 
των κρατών· απορρίπτει την 
υποκρυπτόμενη βούληση κυριαρχίας και, 
αντ' αυτού, προτείνει μια συνεργατική 
προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας να 
γίνεται σεβαστή η λαϊκή κυριαρχία και 
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προωθούνται οι βέλτιστες λύσεις σε 
κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο·

Or. fr


