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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

e) w odniesieniu do przejrzystości, 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz społecznego odbioru:

e) w odniesieniu do przejrzystości, 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego, społecznego oraz 
politycznego odbioru:

Or. en

Poprawka 824
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie większej liczby propozycji 
negocjacyjnych bez uszczerbku dla 
procesu negocjacji;

Or. en

Poprawka 825
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i
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Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) podkreśla wysiłki podejmowane przez 
Komisję Europejską w dziedzinie 
przejrzystości, zarówno jeżeli chodzi o 
publikację mandatu negocjacyjnego, jak i 
rozpowszechnianie dokumentów lub sesje 
informacyjne, i zachęca do 
kontynuowania tych wysiłków, aby 
zwiększyć przejrzystość negocjacji;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) należy wdrożyć wszystkie zalecenia 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, by dalej zwiększać 
legitymację i przejrzystość procesu 
negocjacyjnego dzięki pełnemu
przestrzeganiu zasad publicznego dostępu 
do dokumentów; należy kontynuować 
dotychczasowe wysiłki na rzecz 
zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 
przez bardziej aktywne i bardziej 
wszechstronne publiczne udostępnianie 
większej liczby propozycji negocjacyjnych 
na stronie internetowej oraz przez 
zagwarantowanie bardziej 
zrównoważonego i przejrzystego udziału 
obywateli;

Or. en

Poprawka 827
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 



AM\1055849PL.doc 5/40 PE552.137v01-00

PL

Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie, w stosownych przypadkach, 
większej liczby propozycji 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 828
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) należy kontynuować oraz 
zintensyfikować, zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, dotychczasowe wysiłki na 
rzecz zwiększenia przejrzystości w 
negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie większej liczby propozycji 
negocjacyjnych, w szczególności 
skonsolidowanych tekstów
negocjacyjnych; jest głęboko przekonany, 
że w obszarze współpracy regulacyjnej 
wszystkie skonsolidowane teksty
negocjacyjne powinny być udostępniane 
publicznie;

Or. en

Poprawka 829
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;

(i) należy kontynuować dotychczasowe 
wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne 
udostępnianie większej liczby propozycji 
negocjacyjnych, czego między innymi 
domagał się Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 830
Lola Sánchez Caldentey

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) wzywa Komisję, by zapewniła większą
przejrzystość i demokratyczną
rozliczalności procesu negocjacji w 
sprawie transatlantyckiego partnerstwa 
handlowo-inwestycyjnego oraz strategii 
handlowych we wszystkich obszarach,
prowadząc formalne konsultacje z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 831
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) w kwestii TTIP należy podjąć dialog 
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polityczny z obywatelami europejskimi, 
traktując w szczególności inicjatywę Stop 
TTIP w sposób porównywalny do tego, 
jaki przysługiwałby oficjalnej inicjatywie 
obywatelskiej, tzn. przyjmując jej 
organizatorów na odpowiednim szczeblu, 
publikując polityczne i prawne konkluzje 
w tym przedmiocie i, wraz z Parlamentem 
Europejskim, dopilnowując, by 
zorganizowane zostało publiczne 
wysłuchanie;

Or. fr

Poprawka 832
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim, jak również europejskim 
gminom i regionom prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

Or. en

Poprawka 833
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na rezultaty praktyczne, 
m.in. przez osiąganie znaczących 
porozumień ze stroną amerykańską 
mających na celu zwiększenie 
przejrzystości, w tym przez udostępnianie 
wszystkich dokumentów negocjacyjnych w 
celu umożliwienia posłom do Parlamentu 
oraz państwom członkowskim 
prowadzenia konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną, przy czym nie należy ujawniać
europejskich strategii negocjacyjnych ani 
narażać ich na niebezpieczeństwo w 
wyniku niezręczności w ujawnianiu;

Or. fr

Poprawka 834
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości w celu 
umożliwienia posłom do Parlamentu oraz 
państwom członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

Or. en
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Poprawka 835
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, w tym przez udostępnianie 
dokumentów negocjacyjnych w celu 
umożliwienia posłom do Parlamentu oraz 
państwom członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych, m.in. skonsolidowanych 
tekstów oraz protokołów posiedzeń, w celu 
umożliwienia posłom do Parlamentu oraz 
państwom członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
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publiczną; strony negocjacji powinny 
uzasadniać wszelkie wnioski dotyczące 
nieujawniania propozycji negocjacyjnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – punkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną, przy jednoczesnym zachowaniu 
niezbędnego poziomu poufności;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
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znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w celu 
umożliwienia posłom do Parlamentu oraz 
państwom członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

Or. en

Poprawka 839
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną, oraz powstrzymać się od 
dalszych negocjacji do czasu osiągnięcia 
tego celu;

Or. en

Poprawka 840
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenie
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz 
przejrzystości na znaczące rezultaty 
praktyczne, m.in. przez podanie do 
publicznej wiadomości najistotniejszych 
tekstów i informacji dotyczących 
negocjacji we wszystkich językach 
urzędowych Unii Europejskiej, osiąganie 
znaczących porozumień ze stroną 
amerykańską mających na celu 
zwiększenie przejrzystości, w tym przez 
udostępnianie wszystkich 
skonsolidowanych dokumentów 
negocjacyjnych w celu umożliwienia 
posłom do Parlamentu oraz państwom 
członkowskim prowadzenia
konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią 
publiczną;

Or. es

Poprawka 841
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) wyraża ubolewanie z powodu złej 
jakości analiz w sprawie potencjału 
porozumienia transatlantyckiego, w 
wyniku których przyjęto sprzeczne 
stanowiska i interpretacje; uważa, że 
należy przeprowadzić lepsze oceny 
skutków wewnętrznych i zewnętrznych, 
aby dopracować zakres ogólny i, w miarę 
możliwości, sektorowy porozumienia 
transatlantyckiego;

Or. fr
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Poprawka 842
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) należy podjąć natychmiastowe 
działania w celu wdrożenia wszystkich 
zaleceń wydanych przez Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
OI/10/2014/RA;

Or. en

Poprawka 843
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-358/11 należy niezwłocznie, 
wyczerpująco i na wszystkich etapach 
procedury udzielać informacji 
Parlamentowi Europejskiemu; należy 
zapewnić wszystkim posłom do PE dostęp 
do wszystkich poufnych dokumentów i 
zamieścić skonsolidowane teksty w 
wykazie dokumentów, z którymi posłowie 
do PE mogą się zapoznać;

Or. fr

Poprawka 844
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych konsekwencjach z niej 
płynących oraz w celu umożliwienia w 
Europie prowadzenia szerokiej i opartej na 
faktach debaty publicznej na temat TTIP, 
dzięki czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich, 
które były odpowiedzialne za mandat 
negocjacyjny polecający Komisji 
Europejskiej rozpoczęcie negocjacji z 
USA, w celu kształtowania ich aktywnego 
udziału w lepszym informowaniu 
obywateli europejskich o zakresie tej 
umowy i możliwych korzyściach z niej 
płynących, do czego zobowiązano się w 
konkluzjach Rady przyjętych w dniu 20 
marca 2015 r., w celu umożliwienia w 
Europie prowadzenia szerokiej i opartej na 
faktach debaty publicznej na temat TTIP, 
dzięki czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

Or. en
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Poprawka 846
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową; 
proponuje państwom członkowskim, aby 
wykorzystały wsparcie dostępnych sieci 
europejskich, takich jak Europe Direct, 
przy organizacji wydarzeń lub 
ukierunkowanych konsultacji 
publicznych;

Or. fr

Poprawka 847
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w zgodnym z prawdą informowaniu 
obywateli europejskich o zakresie tej
umowy i możliwych skutkach z niej 
płynących oraz w celu umożliwienia w 
Europie prowadzenia szerokiej i opartej na 
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debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

faktach debaty publicznej na temat TTIP, 
dzięki czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

Or. en

Poprawka 848
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy oraz w 
celu umożliwienia w Europie prowadzenia 
szerokiej i opartej na faktach debaty 
publicznej na temat TTIP, dzięki czemu 
przeanalizowane zostaną autentyczne 
obawy związane z umową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich w 
celu kształtowania ich aktywnego udziału 
w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
oraz w celu umożliwienia w Europie 

(iii) należy promować jeszcze większe 
zaangażowanie państw członkowskich i 
parlamentów narodowych w celu 
kształtowania ich aktywnego udziału w 
lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i 
możliwych korzyściach z niej płynących 
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prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP, dzięki 
czemu przeanalizowane zostaną 
autentyczne obawy związane z umową;

oraz w celu umożliwienia w Europie 
prowadzenia szerokiej i opartej na faktach 
debaty publicznej na temat TTIP;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) należy przeprowadzić kompleksowe
badania wpływu TTIP na poszczególne
państwa i umożliwić aktywny udział 
parlamentów narodowych, ustanawiając 
mechanizm przekazywania informacji i 
prowadzenia konsultacji, zarówno 
poprzedzających poszczególne rundy 
negocjacji, jak i następujących po każdej z 
nich, gdyż należy pamiętać, że TTIP 
muszą zatwierdzić parlamenty 28 państw 
członkowskich UE;

Or. es

Poprawka 851
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy oficjalnie uznać, że 
europejska inicjatywa obywatelska Stop 
TTIP zdołała już zebrać w ośmiu różnych 
państwach ponad 1,6 mln podpisów, 
zamiast dalej lekceważyć tak wielu 
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obywateli UE;

Or. en

Poprawka 852
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli szczebla regionalnego i 
lokalnego, jak również przedstawicieli 
przedsiębiorstw, organizacji 
środowiskowych, rolników, konsumentów, 
pracowników itp.; zachęca wszystkie 
zainteresowane strony do czynnego 
uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw 
i informacji istotnych dla negocjacji;

Or. en

Poprawka 853
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron; zachęca wszystkie 
zainteresowane strony do czynnego 
uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw 
i informacji istotnych dla negocjacji w 
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wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

sposób konstruktywny;

Or. en

Poprawka 854
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym
przedstawicieli organów lokalnych i 
regionalnych, przedsiębiorstw, organizacji 
środowiskowych i społecznych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw, analiz krytycznych i informacji 
istotnych dla negocjacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
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przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników,
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

parlamentów narodowych oraz
przedstawicieli przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, ze wszystkich 
zainteresowanych sektorów, organizacji 
środowiskowych, konsumentów, 
pracowników, organizacji na rzecz 
rozwoju, praw człowieka i równości płci
itp.; zachęca wszystkie zainteresowane 
strony do czynnego uczestnictwa oraz 
przedstawiania inicjatyw i informacji 
istotnych dla negocjacji;

Or. es

Poprawka 856
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne
zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w procesie negocjacyjnym
w oparciu o zasadę przejrzystości, z 
udziałem wielu zainteresowanych stron, w 
tym przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

(iv) należy umożliwiać nieustanny i 
przejrzysty udział obywateli, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 857
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, zachęcając do 
udziału w nim wiele zainteresowanych 
stron, w tym przedstawicieli 
przedsiębiorstw, organizacji 
środowiskowych, rolników, konsumentów, 
pracowników, społeczeństwa
obywatelskiego itp.; zachęca wszystkie 
zainteresowane strony do czynnego 
uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw 
i informacji istotnych dla negocjacji;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

(iv) należy wzmocnić nieustanne 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
w procesie negocjacyjnym w oparciu o 
zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym, ale nie 
wyłącznie przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji środowiskowych, rolników, 
konsumentów, pracowników itp.; zachęca 
wszystkie zainteresowane strony do 
czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania 
inicjatyw i informacji istotnych dla 
negocjacji;

Or. en
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Poprawka 859
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy zintensyfikować dialog z 
krajami rozwijającymi się, uznając 
wyzwania, ale również podkreślając 
szanse, które wyniknęłyby z 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy w pełni zaangażować 
parlamenty narodowe oraz informować je 
na bieżąco o przebiegu negocjacji, 
zwłaszcza że ze względu na zakres ambicji
wiążących się z umową umowa ta będzie 
najprawdopodobniej postrzegana jako 
tzw. umowa mieszana, a zatem 
wymagająca ratyfikacji w państwach 
członkowskich UE, w tym, w niektórych 
przypadkach, na poziomie regionalnym;

Or. en

Poprawka 861
Franck Proust, Tokia Saïfi
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) proponuje udział posłów 
europejskich i krajowych jako 
obserwatorów bez prawa głosu w 
przyszłych rundach negocjacyjnych, aby 
mogli lepiej zdać sprawę z metod 
negocjacji bez narażania na 
niebezpieczeństwo wyniku rozmów;

Or. fr

Poprawka 862
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy dostarczać obywatelom UE 
szczegółowych i regularnie 
uaktualnianych informacji o bieżącym 
rozwoju sytuacji dotyczącej TTIP, także 
poprzez portale społecznościowe, mass 
media oraz inne kanały komunikacji.

Or. en

Poprawka 863
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) należy dopilnować, aby lista 
dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na specjalnej stronie 
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internetowej Komisji poświęconej polityce 
handlowej była dostępna, pełna,
wyczerpująca i całościowa;

Or. en

Poprawka 864
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej 
współpracy z Parlamentem, który będzie 
nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

skreślona

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej 
współpracy z Parlamentem, który będzie 
nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej 
współpracy z Parlamentem, który będzie 
nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, oraz dążyć do 
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korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

ograniczania czasu i kosztów analiz 
prawnych tekstu, tłumaczeń, uzyskiwania 
akceptacji, ratyfikacji oraz wejścia w 
życie, aby w perspektywie 
krótkoterminowej doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej 
współpracy z Parlamentem, który będzie 
nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

f) należy kontynuować ścisłą współpracę z 
Parlamentem, który będzie nadal dokładnie 
monitorował proces negocjacji oraz 
współpracował z Komisją, państwami 
członkowskimi, Kongresem USA i 
amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

Or. en

Poprawka 867
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej
współpracy z Parlamentem, który będzie 

f) należy dążyć do ustrukturyzowanej 
współpracy z parlamentami narodowymi 



PE552.137v01-00 26/40 AM\1055849PL.doc

PL

nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

oraz Parlamentem Europejskim, który 
będzie nadal dokładnie monitorował proces 
negocjacji oraz współpracował z Komisją, 
państwami członkowskimi, Kongresem 
USA i amerykańskim rządem oraz 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach Atlantyku, aby doprowadzić do 
korzystnego wyniku tych negocjacji dla 
obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i 
innych państw;

Or. en

Poprawka 868
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) należy ustanowić stały organ 
parlamentarny w celu zagwarantowania 
pełnego udziału Parlamentu 
Europejskiego w przyszłym wprowadzaniu 
w życie ewentualnej umowy TTIP, 
wykorzystujący doświadczenia wspólnej 
komisji parlamentarnej ds. umowy o 
partnerstwie gospodarczym z 
CARIFORUM oraz płynące z innych 
niedawno zawartych umów o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 869
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) należy przesłać parlamentom 
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narodowym państw członkowskich projekt 
porozumienia;

Or. fr

Poprawka 870
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) należy pogłębić dialog między 
zgromadzeniami przedstawicielskimi obu
stron w ramach bardziej regularnych 
kontaktów między posłami europejskimi a 
członkami amerykańskiego Kongresu, 
przede wszystkim w celu skonfrontowania 
interesów i obaw obywateli po jednej i po 
drugiej stronie Atlantyku;

Or. fr

Poprawka 871
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) należy dokonać oceny możliwych 
alternatyw dla TTIP, na przykład 
negocjowania osobnych lub sektorowych 
porozumień dotyczących takich 
zagadnień, jak ocena zgodności, 
wymagania dotyczące produktu lub 
normy, przy zapewnieniu przejrzystości 
regulacji technicznych;

Or. en
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Poprawka 872
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) apeluje, by Unia Europejska użyła 
wszelkich środków zarówno podczas 
negocjacji, jak i w czasie stosowania i 
monitorowania TTIP, aby uczynić z tego 
typu porozumienia model wzajemności i 
poszanowania ustalonych zasad;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) należy zapewnić, aby TTIP 
towarzyszyło pogłębianie transatlantyckiej 
współpracy parlamentarnej, prowadzącej 
w przyszłości do powstania poszerzonych i 
wzmocnionych ram politycznych, z myślą 
o poprawie współpracy między UE a USA 
na szczeblu globalnym; ramy te powinny 
gwarantować trwałą współpracę nie tylko 
przy wprowadzaniu w życie umowy, ale 
również przy ustanawianiu dalszej 
współpracy dotyczącej dwu- i 
wielostronnych kwestii inwestycyjnych 
handlowych w obszarach wspólnych 
interesów i dużej wagi;

Or. en
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Poprawka 874
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) należy zwiększyć zaangażowanie 
parlamentów narodowych w 
monitorowanie negocjacji, gdyż 
parlamenty te muszą zatwierdzić 
ratyfikację porozumień mieszanych 
zgodnie z art. 207 TFUE;

Or. fr

Poprawka 875
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) należy uwzględnić w porozumieniu 
klauzulę przeglądową, dzięki której 
możliwa będzie weryfikacja skutków 
dokonanych uzgodnień, ich ewentualna 
zmiana, a także rozwiązanie 
porozumienia; należy uwzględnić 
odstępstwo ogólne umożliwiające stronom 
umowy zawieszenie ich zobowiązań 
wynikających z umowy, jeżeli istnieją 
powody, aby przypuszczać, że będą one 
prowadzić do naruszenia praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 876
Helmut Scholz
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w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fc) należy powstrzymać się od 
jakiegokolwiek zamiaru przedstawiania 
Radzie przedmiotowej umowy jako umowy 
dotyczącej obszaru wyłącznych 
kompetencji UE, a zamiast tego 
zagwarantować, aby Komisja przedstawiła 
ją jako umowę mieszaną, wymagającą 
dyskusji i ratyfikacji przez parlamenty 
państw członkowskich, biorąc pod uwagę 
potężne skutki, które będzie ona miała dla 
codziennego życia i dobrostanu obywateli 
europejskich;

Or. en

Poprawka 877
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fd) wzywa Komisję, aby odrzuciła model 
wzrostu napędzanego eksportem oraz 
rozważyła i potraktowała priorytetowo 
inne sposoby stymulowania tak bardzo 
potrzebnego wzrostu oraz tworzenia 
przyzwoitych miejsc pracy w UE, takie jak 
wspieranie działań antycyklicznych 
mających na celu stymulowanie 
krajowego popytu i konsumpcji oraz
przeciwdziałanie wysokiemu bezrobociu i 
wykluczeniu społecznemu, zniesienie 
reguły dotyczącej obniżania długu o 1/20 
rocznie, zezwolenie, aby wszystkie 
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inwestycje publiczne były traktowane jako 
budżetowo neutralne w odniesieniu do 
paktu stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 878
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i Radę do 
natychmiastowego zawieszenia negocjacji 
w sprawie TTIP, do czasu 
przeprowadzenia i oceny przez Komisję
konsultacji publicznych dotyczących treści 
i celów tych negocjacji; uważa, iż 
jakiekolwiek dalsze negocjacje między UE 
a USA należy poddać głębokiej refleksji 
zgodnie z wezwaniem Europejskiej 
Konferencji Związków Zawodowych;

Or. en

Poprawka 879
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się o przerwanie negocjacji 
prowadzonych na podstawie mandatów 
amerykańskich i europejskich;

Or. fr
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Poprawka 880
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. przypomina o zastrzeżeniach 
organizacji pozarządowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i związków zawodowych 
do transatlantyckiego porozumienia 
handlowego, wyrażonych zwłaszcza w 
petycji podpisanej przez 1,5 mln obywateli 
i uznanych przez Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 881
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. zwraca się z wnioskiem o 
rozpowszechnienie dokumentów 
negocjacyjnych, treści propozycji, 
zapewnienie jak największej przejrzystości 
negocjacji, a kiedy warunki negocjacji 
tego wymagają, utrzymania dostępu do 
najbardziej sensytywnych dokumentów 
dla przedstawicieli pochodzących z 
wyborów oraz partnerów społecznych;

Or. fr

Poprawka 882
Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. przypomina o powtarzających się 
skandalach dotyczących nielegalnych 
praktyk szpiegowania obywateli 
europejskich przez władze amerykańskie 
(Echelon, SWIFT, NSA itp.) oraz o 
zaangażowaniu w nie niektórych dużych 
przedsiębiorstw amerykańskich 
działających w sektorze internetu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wzywa w konsekwencji 
do jak największej ostrożności w 
negocjowaniu rozdziałów dotyczących 
ochrony danych i prywatności;

Or. fr

Poprawka 883
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. zwraca się o włączenie klauzul 
zawierających wszystkie europejskie 
zasady gwarantujące poszanowanie 
prywatności, potwierdzające prawo osób 
do informacji na temat ich danych i do 
kontrolowania ich wykorzystywania, 
gwarantujących im własność tych danych 
i obejmujących zakaz transferu danych z 
jednego zbioru do innego, nawet w celach 
przechowywania lub przetwarzania;

Or. fr

Poprawka 884
Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. przypomina, że struktury produkcji 
rolnej, zasady fitosanitarne i polityka 
rolna Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych zdecydowanie się różnią, 
co w przypadku otwarcia rynków rolnych 
stanowi czynnik niestabilności, 
nieuczciwej konkurencji i zagrożeń dla 
rolnictwa europejskiego i zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, 
zwłaszcza dla małych gospodarstw 
rolnych, które już są poważnie 
poszkodowane w wyniku zaprzestania 
stosowania mechanizmów kontroli 
produkcji i regulacji cen;

Or. fr

Poprawka 885
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1g. odrzuca harmonizację zasad produkcji 
rolnej, tolerowanie niektórych praktyk 
produkcji lub składników w przypadku 
przywozu do Unii Europejskiej, które są 
sprzeczne z europejskimi przepisami 
fitosanitarnymi, zwłaszcza dotyczącymi 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, żywienia i dobrostanu 
zwierząt;

Or. fr
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Poprawka 886
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1h. odrzuca koncepcję „równoważności 
norm”, która oznaczałby akceptację 
przywozu produktów o niższych 
standardach;

Or. fr

Poprawka 887
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1i. uważa, że ochrona europejskich nazw 
rolnych musi odbywać się na najszerszej 
podstawie, nie tylko na podstawie 
ograniczonej listy „sztandarowych” nazw, 
które cieszą się już renomą gwarantującą 
im przetrwanie ekonomiczne;

Or. fr

Poprawka 888
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1j. wyraża zaniepokojenie z powodu 
katastrofalnych konsekwencji 
porozumienia handlowego dla 
pracowników amerykańskich i 
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europejskich, wynikających ze 
zwiększenia konkurencji między nimi w 
obszarach innych niż tylko produkcja, 
takich jak koszty pracy, warunki pracy, 
ochrona socjalna, stosunki pracy; 

Or. fr

Poprawka 889
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1k. zwraca się, aby umowa handlowa 
gwarantowała ochronę obowiązujących
norm, zwłaszcza norm socjalnych, norm w 
dziedzinie bhp, warunków pracy i dialogu 
społecznego, przed wszelkim dumpingiem 
regulacyjnym i konkurencyjnym, aby 
normy te rozszerzyć je i udoskonalić 
zgodnie z konwencjami MOP oraz aby 
Stany Zjednoczone je ratyfikowały;

Or. fr

Poprawka 890
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1l. przypomina o dużym przywiązaniu 
obywateli europejskich do usług 
publicznych wysokiej jakości, które są 
czynnikiem sprzyjającym spójności 
społecznej i terytorialnej;

Or. fr
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Poprawka 891
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1m. przypomina, że europejski model 
usług ekonomicznych świadczonych w 
interesie ogólnym przekłada się na dzikie 
otwarcie rynku i dziką konkurencję 
między dostawcami tych usług, co 
prowadzi do niestabilności zatrudnienia w 
dotkniętych sektorach i pogorszenie 
jakości obsługi, co oznacza, że uczynienie 
z tego modelu „ofensywnego interesu” 
negocjatorów europejskich nie stanowi 
ani usankcjonowania modelu dla 
użytkownika europejskiego, ani przysługi
dla przyszłego konsumenta 
amerykańskiego; ponadto wyraża 
zaniepokojenie z powodu ustępstw
żądanych przez negocjatorów 
amerykańskich w zamian za otwarcie 
amerykańskich rynków publicznych;

Or. fr

Poprawka 892
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1n. potwierdza prawo państw do 
określania, finansowania i organizowania 
swoich usług publicznych według 
własnego uznania, prawo do regulowania 
sektora gospodarki społecznej i solidarnej 
oraz do udzielania pomocy sektorom w 
trudnej sytuacji;
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Or. fr

Poprawka 893
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1o. odrzuca wszelkie klauzule 
„zapadkowe” ograniczające uprawnienia
państw do ponownego zamknięcia 
obszarów otwartych dla konkurencji, 
regulowania lub nacjonalizacji danej 
działalności;

Or. fr

Poprawka 894
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 p (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1p. popiera postanowienia ograniczające 
konkurencję w obszarze udzielania 
zamówień publicznych lub narzucające 
kwoty używania mocy produkcyjnych albo 
używania usług lub materiałów lokalnych, 
takie jak „Buy American Act”;

Or. fr

Poprawka 895
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 q (nowy)



AM\1055849PL.doc 39/40 PE552.137v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1q. przypomina, że państwa członkowskie 
Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone 
działają w ramach określonych zasadami 
praworządności, posiadają niezawisły 
wymiar sprawiedliwości z możliwością
wykorzystania środków zaskarżenia 
gwarantujących prawa obywateli i 
inwestorów;

Or. fr

Poprawka 896
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 r (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1r. odrzuca wszelkie mechanizmy 
rozwiązywania sporów między 
inwestorami a państwem lub organami 
publicznymi niewpisujące się w ramy 
prawa krajowego i istniejących struktur 
arbitrażu krajowego, gdyż są nadrzędne 
wobec sądów krajowych i ograniczają 
władzę ustawodawczą z nadania 
obywateli;

Or. fr

Poprawka 897
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 s (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1s. wyraża zaniepokojenie z powodu celów 
strategicznych porozumienia 
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transatlantyckiego ustanawiających, ze 
względu na masę krytyczną utworzonego 
w ten sposób obszaru gospodarczego, 
przyszłe standardy handlu światowego, 
które zostały skądinąd odrzucone przez 
kraje rozwijające się podczas negocjacji 
rundy dauhańskiej w ramach WTO;

Or. fr

Poprawka 898
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 t (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1t. odrzuca negocjacje dotyczące podstaw 
pełnej konkurencji produkcji, 
pracowników i norm, które ograniczają 
prawo państw do stanowienia prawa, 
odrzuca logikę dominacji leżącą u 
podstaw takiego rozwiązania, 
przeciwstawia mu podejście oparte na 
współpracy, poszanowaniu suwerenności 
mieszkańców oraz kryterium największych 
korzyści społecznych i ekologicznych;

Or. fr


