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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

(e) met betrekking tot transparantie, de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld en publieke informatie

(e) met betrekking tot transparantie, de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld, publieke informatie en het 
politieke debat:

Or. en

Amendement 824
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek, zonder 
het onderhandelingsproces in gevaar te 
brengen;

Or. en

Amendement 825
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om (i) wijst op de inspanningen die de 
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de transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar 
te maken voor het algemene publiek;

Europese Commissie heeft geleverd op het 
gebied van de transparantie, zowel door 
de publicatie van het 
onderhandelingsmandaat als door de 
verspreiding van documenten of het 
houden van informatiebijeenkomsten, en 
roept op om hiermee door te gaan om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

(i) gevolg te geven aan alle aanbevelingen 
van de Europese Ombudsman om de 
legitimiteit en transparantie van het 
onderhandelingsproces verder te 
versterken, door te voldoen aan de regels 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten; door te gaan met de 
inspanningen om de transparantie bij de 
onderhandelingen te vergroten door op 
haar website meer 
onderhandelingsvoorstellen proactiever en 
volledig beschikbaar te maken voor het 
algemene publiek en door een 
evenwichtigere en transparantere 
participatie van het publiek te 
garanderen;

Or. en

Amendement 827
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door, waar dit passend is, meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

Or. en

Amendement 828
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

(i) overeenkomstig de aanbevelingen van 
de Europese Ombudsman door te gaan 
met en nog meer werk te maken van de 
inspanningen om de transparantie bij de 
onderhandelingen te vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen, en met name 
geconsolideerde onderhandelingsteksten,
beschikbaar te maken voor het algemene 
publiek; is de vaste mening toegedaan dat 
met betrekking tot de samenwerking op 
regelgevingsgebied alle geconsolideerde 
onderhandelingsteksten openbaar moeten 
worden gemaakt;

Or. en

Amendement 829
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i
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Ontwerpresolutie Amendement

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek;

(i) door te gaan met de inspanningen om de 
transparantie bij de onderhandelingen te 
vergroten door, zoals o.a. door de 
Europese Ombudsman gevraagd, meer 
onderhandelingsvoorstellen beschikbaar te 
maken voor het algemene publiek,

Or. en

Amendement 830
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) dringt er bij de Commissie op aan 
om de transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de TTIP-onderhandelingen en het gehele 
handelsbeleid te versterken door formeel 
overleg met maatschappelijke organisaties 
te houden;

Or. en

Amendement 831
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) een politieke dialoog over TTIP met 
de Europese burgers aan te gaan, met 
name door het initiatief Stop TTIP op 
dezelfde wijze te behandelen als een 
officieel Europees burgerinitiatief, dat wil 
zeggen door de organisatoren op een 
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passend niveau te ontvangen, door haar 
politieke en juridische conclusies over dit 
onderwerp te publiceren en door met het 
Europees Parlement te zorgen voor de 
organisatie van een openbare hoorzitting;

Or. fr

Amendement 832
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten alsmede de 
Europese gemeenten en regio's een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

Or. en

Amendement 833
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
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van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan, zonder de Europese 
onderhandelingsstrategie door onhandige 
uitspraken te onthullen of in gevaar te 
brengen;

Or. fr

Amendement 834
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

Or. en

Amendement 835
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
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praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

praktische resultaten, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zoals 
geconsolideerde teksten en notulen van 
vergaderingen, zodat parlementsleden en 
de lidstaten een constructieve discussie met 
de belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan; de partijen bij de 
onderhandelingen dienen elk verzoek om 
een onderhandelingsvoorstel niet 
openbaar te maken, te motiveren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan en daarbij tegelijkertijd de nodige 
vertrouwelijkheid in acht nemen;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

Or. en

Amendement 839
Yannick Jadot, Ska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan, en van verdere 
onderhandelingen af te zien totdat dit doel 
is bereikt;

Or. en

Amendement 840
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;

(ii) deze op transparantie gerichte 
inspanningen te vertalen in serieuze 
praktische resultaten, o.a. door 
openbaarmaking in alle officiële talen van 
de Europese Unie te verzekeren van de 
meest relevante teksten en informatie over 
de onderhandelingen en door met de 
Amerikaanse zijde betekenisvolle 
afspraken te maken over een verbetering 
van de transparantie, waaronder inzage in 
alle geconsolideerde 
onderhandelingsstukken, zodat 
parlementsleden en de lidstaten een 
constructieve discussie met de 
belanghebbenden en het publiek kunnen 
aangaan;
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Or. es

Amendement 841
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) betreurt de slechte kwaliteit van de 
studies over het potentieel van TTIP, met 
tegenstrijdige standpunten en 
interpretaties tot gevolg; is van mening 
dat er betere evaluaties van de interne en 
externe effecten moeten worden 
uitgevoerd om een nauwkeuriger beeld te 
krijgen van de algemene en, zo mogelijk, 
de sectorale gevolgen van TTIP; 

Or. fr

Amendement 842
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) onverwijld maatregelen te treffen 
om uitvoering te geven aan alle 
aanbevelingen die de Europese 
Ombudsman in zaak OI/10/2014/RA heeft 
gedaan;

Or. en

Amendement 843
Yannick Jadot, Ska Keller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) het Europees Parlement, 
overeenkomstig het arrest van het Hof 
van Justitie van de EU in zaak C-358/11, 
onverwijld en volledig te informeren in 
alle fasen van de procedure; te 
waarborgen dat alle leden van het 
Europees Parlement inzage hebben in alle 
documenten met beperkte verspreiding, en 
de geconsolideerde teksten op te nemen in 
de lijst van documenten die door de leden 
van het Europees Parlement kunnen 
worden geraadpleegd;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke gevolgen
van de overeenkomst voor de Europese 
burger en om voor een breed, objectief 
openbaar debat over TTIP in Europa te 
zorgen, teneinde in te gaan op de echte 
zorgen die rond de overeenkomst leven;

Or. en
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Amendement 845
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

(iii) een nog nauwere dialoog aan te gaan 
met de lidstaten, die verantwoordelijk 
waren voor het onderhandelingsmandaat 
met de opdracht aan de Commissie om 
onderhandelingen met de VS aan te gaan,
om hen actief te betrekken bij het beter 
communiceren van de werkingssfeer en de 
mogelijke voordelen van de overeenkomst 
voor de Europese burger, zoals vastgelegd 
in de op 20 maart 2015 goedgekeurde 
conclusies van de Raad, om voor een 
breed, objectief openbaar debat over TTIP 
in Europa te zorgen, teneinde in te gaan op 
de echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

Or. en

Amendement 846
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven; stelt voor dat de lidstaten 
gebruikmaken van de bestaande Europese 
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netwerken, zoals Europa Direct, voor het 
organiseren van evenementen of gerichte 
inspraakrondes;

Or. fr

Amendement 847
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het waarheidsgetrouw
communiceren van de werkingssfeer en de 
mogelijke gevolgen van de overeenkomst 
voor de Europese burger en om voor een 
breed, objectief openbaar debat over TTIP 
in Europa te zorgen, teneinde in te gaan op 
de echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

Or. en

Amendement 848
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op de 
echte zorgen die rond de overeenkomst 

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer van de overeenkomst 
voor de Europese burger en om voor een 
breed, objectief openbaar debat over TTIP 
in Europa te zorgen, teneinde in te gaan op 
de echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;
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leven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten aan te gaan om hen actief te 
betrekken bij het beter communiceren van 
de werkingssfeer en de mogelijke 
voordelen van de overeenkomst voor de 
Europese burger en om voor een breed, 
objectief openbaar debat over TTIP in 
Europa te zorgen, teneinde in te gaan op 
de echte zorgen die rond de overeenkomst 
leven;

(iii) een nog nauwere dialoog met de 
lidstaten en de nationale parlementen aan 
te gaan om hen actief te betrekken bij het 
beter communiceren van de werkingssfeer 
en de mogelijke voordelen van de 
overeenkomst voor de Europese burger en 
om voor een breed, objectief openbaar 
debat over TTIP in Europa te zorgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) de gevolgen van TTIP voor elk land in 
uitgebreide studies te beoordelen en de
actieve betrokkenheid van de nationale 
parlementen te bevorderen door 
voorzieningen te treffen voor 
informatieverstrekking en raadpleging 
voor en na elke onderhandelingsronde, 
daarbij bedenkend dat TTIP 
waarschijnlijk door de parlementen van 
de 28 EU-lidstaten zal moeten worden 
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goedgekeurd;

Or. es

Amendement 851
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis) officieel te erkennen dat het 
Europese burgerinitiatief "Stop TTIP" 
erin geslaagd is al meer dan 1,6 miljoen 
handtekeningen uit acht verschillende 
landen te verzamelen, in plaats van zo 
veel EU-burgers te blijven negeren;

Or. en

Amendement 852
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
regionale en lokale niveau alsmede
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
de milieubescherming, de landbouw, de 
consumenten en de werknemers; moedigt 
alle belanghebbenden aan actief deel te 
nemen en initiatieven te ontplooien en 
informatie te verstrekken die relevant zijn 
voor de onderhandelingen;
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Or. en

Amendement 853
Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden; 
moedigt alle belanghebbenden aan actief 
deel te nemen en op constructieve wijze 
initiatieven te ontplooien en informatie te 
verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 854
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
alle belanghebbenden, waaronder de 
regionale en lokale overheden, het 
bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en vertegenwoordigers van de 
milieubescherming, de landbouw, de 
consumenten en de werknemers; moedigt 
alle belanghebbenden aan actief deel te 
nemen en initiatieven te ontplooien, kritiek 
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onderhandelingen; te leveren en informatie te verstrekken die 
relevant zijn voor de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 855
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
waaronder de nationale parlementen en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
met name kmo's, in alle betrokken 
sectoren, en milieu-, consumenten-, 
werknemers-, ontwikkelings-, 
mensenrechten- en 
gendergelijkheidsorganisaties e.a.; 
moedigt alle belanghebbenden aan actief 
deel te nemen en initiatieven te ontplooien 
en informatie te verstrekken die relevant 
zijn voor de onderhandelingen;

Or. es

Amendement 856
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
voortdurende, transparante contacten te 
onderhouden met burgers, 
maatschappelijke organisaties en een 
breed scala aan belanghebbenden, onder 
wie vertegenwoordigers van het 
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landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 857
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten, de 
werknemers en het maatschappelijk 
middenveld; moedigt alle belanghebbenden 
aan actief deel te nemen en initiatieven te 
ontplooien en informatie te verstrekken die 
relevant zijn voor de onderhandelingen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 

(iv) gedurende het onderhandelingsproces 
nog intensiever te streven naar 
voortdurende, transparante contacten met 
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een breed scala aan belanghebbenden, 
onder wie vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de milieubescherming, de 
landbouw, de consumenten en de 
werknemers; moedigt alle 
belanghebbenden aan actief deel te nemen 
en initiatieven te ontplooien en informatie 
te verstrekken die relevant zijn voor de 
onderhandelingen;

een breed scala aan belanghebbenden, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
de milieubescherming, de landbouw, de 
consumenten en de werknemers; moedigt 
alle belanghebbenden aan actief deel te 
nemen en initiatieven te ontplooien en 
informatie te verstrekken die relevant zijn 
voor de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 859
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) de dialoog met de 
ontwikkelingslanden te intensiveren en 
daarbij de uitdagingen te erkennen, maar 
ook de kansen te benadrukken die TTIP 
zou opleveren;

Or. en

Amendement 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, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) de nationale parlementen volledig 
bij het proces te betrekken en regelmatig 
te informeren over de onderhandelingen, 
met name omdat TTIP, gezien het 
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ambitieniveau van de overeenkomst, 
waarschijnlijk beschouwd zal worden als 
een overeenkomst van het gemengde type 
en derhalve ratificatie door de lidstaten, in 
sommige gevallen ook op regionaal 
niveau, zal vereisen;

Or. en

Amendement 861
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) stelt voor dat Europese en 
nationale parlementsleden als 
waarnemers zonder spreekrecht 
deelnemen aan de komende 
onderhandelingsrondes, zodat zij beter 
verslag kunnen doen van vooral de 
onderhandelingsmethoden, zonder dat het 
verdere verloop van de gesprekken in 
gevaar wordt gebracht;

Or. fr

Amendement 862
David Borrelli, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iv bis) de burgers in de EU gedetailleerde 
en regelmatig bijgewerkte informatie te 
verstrekken over de laatste 
ontwikkelingen rond TTIP, ook via 
sociale netwerken, massamedia en andere 
communicatiekanalen;
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Or. en

Amendement 863
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter e bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(e bis) erop toe te zien dat de lijst van 
TTIP-documenten die op de speciale 
website "handelspolitiek" van de 
Commissie beschikbaar is, toegankelijk, 
omvattend, uitputtend en gedegen is;

Or. en

Amendement 864
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) nog nauwer samen te werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en 
de regering van de VS en 
belanghebbenden aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan om een resultaat te 
verzekeren dat goed is voor de burgers in 
de EU, de VS en daarbuiten;

Schrappen

Or. fr

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



PE552.137v01-00 24/40 AM\1055849NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) nog nauwer samen te werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
om een resultaat te verzekeren dat goed is 
voor de burgers in de EU, de VS en 
daarbuiten;

(f) nog nauwer samen te werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan, en te streven naar vermindering 
van de tijd en de kosten die gemoeid zijn 
met juridische toetsing, vertaling, 
goedkeuring, ratificatie en 
inwerkingtreding, om een resultaat te 
verzekeren waarvan de burgers in de EU, 
de VS en daarbuiten op korte termijn 
profiteren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) nog nauwer samen te werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
om een resultaat te verzekeren dat goed is 
voor de burgers in de EU, de VS en 
daarbuiten;

(f) nauw samen te blijven werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
om een resultaat te verzekeren dat goed is 
voor de burgers in de EU, de VS en 
daarbuiten;

Or. en
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Amendement 867
Yannick Jadot, Ska Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) nog nauwer samen te werken met het 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
om een resultaat te verzekeren dat goed is 
voor de burgers in de EU, de VS en 
daarbuiten;

(f) gestructureerd samen te werken met de 
nationale parlementen en het Europees 
Parlement, dat het onderhandelingsproces 
nauwlettend zal blijven volgen en van zijn 
kant in contact zal blijven met de 
Commissie, de lidstaten, het Congres en de 
regering van de VS en belanghebbenden 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
om een resultaat te verzekeren dat goed is 
voor de burgers in de EU, de VS en 
daarbuiten;

Or. en

Amendement 868
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) een permanent parlementair 
orgaan in te stellen dat moet waarborgen 
dat het Europees Parlement volledig 
wordt betrokken bij de toekomstige 
uitvoering van een mogelijke TTIP-
overeenkomst, uitgaande van de ervaring 
met de gemengde parlementaire 
commissie van de Cariforum-EPO en 
andere onlangs gesloten 
vrijhandelsakkoorden;

Or. en
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Amendement 869
Marine Le Pen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) de ontwerpovereenkomst terug te 
verwijzen naar de nationale parlementen 
van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 870
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) de dialoog tussen de 
volksvertegenwoordigingen van beide 
partijen te verdiepen door middel van 
regelmatigere contacten tussen de 
Europese parlementsleden en de leden 
van het Amerikaanse Congres, om met 
name in te gaan op de belangen en zorgen 
van de burgers aan weerszijden van de 
Atlantische Oceaan;

Or. fr

Amendement 871
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) de mogelijkheden van alternatieven 
voor TTIP te evalueren, zoals 
onderhandelingen over afzonderlijke of 
sectorale overeenkomsten over kwesties 
als conformiteitsbeoordelingen en 
productvereisten of -normen, waarbij 
wordt voorzien in transparantie op het 
gebied van technische regelgeving;

Or. en

Amendement 872
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) wenst dat de Europese Unie tijdens 
de onderhandelingen, maar ook bij de 
uitvoering en follow-up van TTIP alles in 
het werk stelt om van dit soort 
overeenkomst een model van 
wederkerigheid en eerbiediging van de 
bestaande regels te maken;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f bis) ervoor te zorgen dat TTIP vergezeld 
gaat van een verdieping van de trans-
Atlantische parlementaire samenwerking, 
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die in de toekomst leidt tot een breder en 
beter politiek kader voor de verbetering 
van de mondiale samenwerking tussen de 
EU en de VS; dit kader moet duurzame 
samenwerking waarborgen, niet alleen bij 
de uitvoering van de overeenkomst, maar 
bij de totstandbrenging van verdere 
samenwerking bij bilaterale, plurilaterale 
en multilaterale handels- en 
investeringsvraagstukken van wederzijds 
belang; 

Or. en

Amendement 874
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f ter) de nationale parlementen sterker te 
betrekken bij het volgen van de 
onderhandelingen, omdat hun 
goedkeuring vereist is met het oog op de 
ratificatie van een gemengde 
overeenkomst uit hoofde van artikel 207 
VWEU;

Or. fr

Amendement 875
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f ter) een algemene 
uitzonderingsbepaling op te nemen die de 
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partijen in staat stelt hun verplichtingen 
op grond van de overeenkomst op te 
schorten indien er redenen zijn om aan te 
nemen dat ten gevolge ervan 
grondrechten zullen worden geschonden;

Or. en

Amendement 876
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f quater) af te zien van elk voornemen 
om deze overeenkomst aan de Raad voor 
te leggen als overeenkomst die onder de 
exclusieve bevoegdheid van de EU valt, en 
juist te garanderen dat de overeenkomst 
wordt gepresenteerd als gemengde 
overeenkomst die door de parlementen 
van de lidstaten moet worden behandeld 
en geratificeerd, gezien de enorme 
gevolgen ervan voor het dagelijkse leven 
en het welzijn van de Europese burgers;

Or. en

Amendement 877
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – letter f quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(f quinquies) verzoekt de Commissie het 
op export gebaseerde groeimodel te laten 
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varen en onderzoek te doen naar en 
prioriteit toe te kennen aan andere 
stimuleringsmaatregelen met het oog op 
hard nodige groei en behoorlijke nieuwe 
banen in de EU, zoals bevordering van 
anticyclisch optreden ter stimulering van 
de binnenlandse vraag en consumptie en 
ter bestrijding van de hoge werkloosheid 
en maatschappelijke uitsluiting, 
intrekking van de 1/20-regel voor de 
schuldenvermindering en toestaan dat 
alle overheidsinvesteringen wat het 
stabiliteits- en groeipact betreft als 
begrotingsneutraal worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 878
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de Commissie en de Raad op 
de TTIP-onderhandelingen onmiddellijk 
op te schorten, totdat de Commissie een 
openbare raadpleging over inhoud en 
doelstellingen van de onderhandelingen 
heeft gehouden en geëvalueerd; is van 
oordeel dat verdere onderhandelingen 
tussen de EU en de VS op een 
fundamenteel nieuwe leest moeten 
worden geschoeid, zoals het Europees 
Verbond van Vakverenigingen heeft 
gevraagd;

Or. en

Amendement 879
Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wenst dat de onderhandelingen die 
momenteel plaatsvinden op basis van het 
Amerikaanse en het Europese mandaat, 
worden stopgezet;

Or. fr

Amendement 880
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. herinnert eraan dat niet-
gouvernementele organisaties, het 
maatschappelijk middenveld en de 
vakbonden hun bezwaren tegen een trans-
Atlantisch handelsakkoord kenbaar 
hebben gemaakt, in het bijzonder in een 
petitie die door meer dan 1,5 miljoen 
burgers is ondertekend en door de 
Europese Ombudsman is erkend;

Or. fr

Amendement 881
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. wenst dat de 
onderhandelingsteksten en de inhoud van 
de voorstellen openbaar worden gemaakt, 
dat de onderhandelingen in de grootst 
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mogelijke transparantie verlopen en dat, 
wanneer de 
onderhandelingsomstandigheden dit 
vereisen, de gekozen vertegenwoordigers 
en de sociale partners het recht op inzage 
in de meest gevoelige documenten 
behouden;

Or. fr

Amendement 882
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. herinnert aan de 
opeenvolgende schandalen rond de 
illegale spionagepraktijken van 
Amerikaanse instanties (Echelon, 
SWIFT, NSA ...) tegen Europese burgers 
en aan de medeplichtigheid van bepaalde 
grote Amerikaanse internet- en ICT-
bedrijven, en roept daarom op tot zeer 
grote voorzichtigheid bij de 
onderhandelingen over de hoofdstukken 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer;

Or. fr

Amendement 883
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. dringt aan op de opneming van 
voorschriften die alle Europese regels 
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bevatten die de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer waarborgen, het 
recht van personen bevestigen om te 
worden geïnformeerd over en controle uit 
te oefenen op het gebruik dat van hun 
gegevens wordt gemaakt, garanderen dat 
die gegevens hun eigendom zijn, en de 
overdracht van gegevens van de ene 
instantie naar de andere verbieden, ook 
als het om opslag of behandeling gaat;

Or. fr

Amendement 884
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. wijst erop dat de 
productiestructuren in de landbouw, de 
fytosanitaire voorschriften en het 
landbouwbeleid van de Europese Unie en 
de Verenigde Staten sterk verschillen, 
hetgeen in geval van openstelling van de 
landbouwmarkten zou leiden tot 
instabiliteit, oneerlijke concurrentie en 
gevaren voor de Europese landbouw en de 
werkgelegenheid in 
levensmiddelenondernemingen, met name 
in kleine bedrijven die al sterk te lijden 
hebben onder de afschaffing van de 
productiebeheersing en de 
prijsregulering;

Or. fr

Amendement 885
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. is gekant tegen elke vorm van 
harmonisatie van de voorschriften voor de 
landbouwproductie en de aanvaarding 
van bepaalde productiepraktijken of 
bestanddelen in de door de Europese Unie 
ingevoerde producten die in strijd zijn met 
de Europese fytosanitaire voorschriften, 
met name waar het gaat om genetisch 
gemodificeerde organismen, veevoer en 
dierenwelzijn; 

Or. fr

Amendement 886
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 nonies. wijst het denkbeeld van de 
"gelijkwaardigheid van normen" van de 
hand, want dit zou erop neerkomen dat 
aanvaard wordt dat invoerproducten aan 
minder strenge normen voldoen;

Or. fr

Amendement 887
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 decies. is van mening dat de 
oorsprongsbenamingen van Europese 
landbouwproducten zo breed mogelijk 
moeten worden beschermd en niet aan de 
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hand van een beperkte lijst van 
"topnamen" die al zo bekend zijn dat hun 
economisch succes verzekerd is;

Or. fr

Amendement 888
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 undecies. is bezorgd over de rampzalige 
gevolgen voor de Amerikaanse en 
Europese werknemers van een 
handelsakkoord dat de onderlinge 
concurrentie aanwakkert op andere 
punten dan de productie op zich, zoals 
arbeidskosten, arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en 
arbeidsbetrekkingen;

Or. fr

Amendement 889
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 duodecies. wenst dat een 
handelsakkoord de zekerheid biedt dat de 
bestaande normen, met name op sociaal 
gebied en inzake veiligheid en gezondheid 
op de werkplek, arbeidsvoorwaarden en 
de sociale dialoog, beschermd worden 
tegen regelgevings- en 
concurrentiedumping, dat deze normen 
overeenkomstig de IAO-verdragen worden 
verbeterd en uitgebreid en dat deze 
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verdragen door de Verenigde Staten 
worden geratificeerd;

Or. fr

Amendement 890
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 terdecies. wijst erop dat de Europese 
burgers zeer gehecht zijn aan kwalitatief 
goede overheidsdiensten, die de sociale en 
territoriale cohesie bevorderen;

Or. fr

Amendement 891
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quaterdecies. wijst erop dat het 
Europese model voor diensten van 
algemeen economisch belang ertoe heeft 
geleid dat deze diensten 
ongereglementeerd zijn opengesteld en de 
exploitanten aan zware concurrentie zijn 
blootgesteld, waardoor de positie van de 
werknemers in de betrokken sectoren 
onzeker is geworden en de kwaliteit van 
de dienstverlening is verslechterd; als dus 
dit model tot een "offensief belang" van 
de Europese onderhandelaren wordt 
verklaard, wordt het daarmee voor de 
Europese gebruiker niet aanvaardbaar en 
wordt ook de toekomstige Amerikaanse 
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consument geen dienst bewezen; is 
bovendien bezorgd over de tegenprestaties 
die de Amerikaanse onderhandelaren 
verlangen in ruil voor de openstelling van 
aanbestedingen van de Amerikaanse 
overheid;

Or. fr

Amendement 892
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quindecies. bekrachtigt het recht van 
landen om hun openbare diensten naar 
eigen inzicht vast te stellen, te financieren 
en te organiseren, evenals hun recht om 
de sector van de sociale en solidaire 
economie te reguleren en in 
moeilijkheden verkerende sectoren te hulp 
te komen;

Or. fr

Amendement 893
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexdecies. wijst alle bepalingen met een 
blokkerende werking van de hand 
waarmee de bevoegdheid van landen 
wordt ingeperkt om terug te komen op 
besluiten om concurrentie toe te laten, of 
om activiteiten te reguleren of te 
nationaliseren;
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Or. fr

Amendement 894
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septdecies. spreekt zijn steun uit voor 
bepalingen ter beperking van de 
concurrentie bij de gunning van 
overheidsopdrachten of ter vastlegging 
van quota voor het gebruik van lokale 
productiecapaciteiten of lokale diensten 
en materialen, zoals de "Buy American 
Act";

Or. fr

Amendement 895
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octodecies. herinnert eraan dat de 
lidstaten van de Europese Unie en de 
Verenigde Staten beschikken over de 
voorzieningen van een rechtsstaat en een 
onafhankelijke rechtspraak, met de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
rechtsmiddelen die de rechten van burgers 
en investeerders waarborgen;

Or. fr

Amendement 896
Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 novodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 novodecies. wijst elke regeling voor het 
bijleggen van geschillen tussen 
investeerders en staten of 
overheidsinstellingen van de hand die niet 
aansluit bij het nationale recht en de 
bestaande nationale arbitragestructuur, 
zich boven de nationale rechtsmacht 
plaatst en de door de burgers 
gedelegeerde wetgevingsbevoegdheid 
inperkt;

Or. fr

Amendement 897
Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 vicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 vicies. is bezorgd over de strategische 
doelstellingen van een trans-Atlantisch 
akkoord dat op grond van de kritische 
massa van de economische zone die 
erdoor zou ontstaan, de toekomstige 
normen in de wereldhandel gaat bepalen, 
hoewel de ontwikkelingslanden zich 
tijdens de WTO-onderhandelingen in de 
Doha-ronde hiertegen hebben 
uitgesproken;

Or. fr

Amendement 898
Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 unvicies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 unvicies. wijst onderhandelingen af die 
gevoerd worden op basis van 
ongebreidelde concurrentie tussen 
productiemethoden, werknemers en 
normen en die het recht van landen om 
wetgeving vast te stellen inperken, en 
weigert mee te gaan in de onderliggende 
logica van overheersing; stelt hier een op 
samenwerking gebaseerde benadering 
tegenover, die de soevereiniteit van het 
volk respecteert en meer gewicht toekent 
aan sociale en milieuaspecten;

Or. fr


