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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) în ceea ce privește transparența, 
participarea societății civile și informarea 
publicului:

(e) în ceea ce privește transparența, 
participarea societății civile și informarea 
publicului și a factorilor politici:

Or. en

Amendamentul 824
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg,
fără a submina procesul de negociere;

Or. en

Amendamentul 825
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

(i) subliniază eforturile Comisiei 
Europene în materie de transparență în 
ceea ce privește atât publicarea 
mandatului de negociere, cât și a 



PE552.137v01-00 4/38 AM\1055849RO.doc

RO

documentelor sau sesiunilor de informare 
și invită la consolidarea acestor eforturi 
pentru a crește gradul de transparență al 
negocierilor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

(i) să pună în aplicare toate 
recomandările Ombudsmanului 
European, menite să consolideze 
legitimitatea și transparența procesului de 
negociere prin respectarea pe deplin a 
normelor privind accesul publicului la 
documente; să continue eforturile în curs 
menite să crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg 
pe site-ul său de internet și într-un mod 
mai proactiv și cuprinzător, precum și 
asigurând o participare mai echilibrată și 
mai transparentă a publicului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
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negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg, 
dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 828
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

(i) să continue și să intensifice eforturile în 
curs menite să crească gradul de 
transparență al negocierilor, în 
conformitate cu recomandările 
Ombudsmanului European, punând mai 
multe propuneri de negociere la dispoziția 
publicului larg, în special texte de 
negociere consolidate; consideră ferm că 
în domeniul cooperării de reglementare 
toate textele de negociere consolidate ar 
trebui puse la dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 829
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg;

(i) să continue eforturile în curs menite să 
crească gradul de transparență al 
negocierilor, punând mai multe propuneri 
de negociere la dispoziția publicului larg,
astfel cum a solicitat, printre alții, 
Ombudsmanul European;

Or. en
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Amendamentul 830
Lola Sánchez Caldentey

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) îndeamnă Comisia să sporească 
gradul de transparență și responsabilitate 
democratică în procesul de negociere al 
TTIP și al tuturor politicilor comerciale 
prin organizarea unor consultări oficiale 
cu organizațiile societății civile;

Or. en

Amendamentul 831
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să inițieze un dialog politic cu 
cetățenii europeni referitor la TTIP, în 
special să aplice inițiativei „Stop TTIP” 
un tratament comparabil cu cel aplicat 
oricărei inițiative cetățenești oficiale, și 
anume să primească organizatorii la un 
nivel adecvat, să publice concluziile sale 
politice și juridice pe această temă și să 
asigure, împreună cu Parlamentul 
European, organizarea unei audieri 
publice;

Or. fr

Amendamentul 832
Ulrike Müller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre, precum și 
municipalităților și regiunilor europene să 
se angajeze în discuții constructive cu 
părțile interesate și cu publicul;

Or. en

Amendamentul 833
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate pozitive, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul, fără a divulga sau periclita 
strategiile de negociere europene prin 
informări regretabile;

Or. fr
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Amendamentul 834
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
pentru a permite deputaților în Parlamentul 
European și statelor membre să se angajeze 
în discuții constructive cu părțile interesate 
și cu publicul;

Or. en

Amendamentul 835
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii 
transparenței, inclusiv a accesului la toate
documentele din cadrul negocierilor, 
pentru a permite deputaților în Parlamentul 
European și statelor membre să se angajeze 
în discuții constructive cu părțile interesate 
și cu publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, inclusiv în ceea ce 
privește accesul la documentele din cadrul 
negocierilor, pentru a permite deputaților 
în Parlamentul European și statelor 
membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, cum ar fi textele 
consolidate și procesele-verbale ale 
reuniunilor, pentru a permite deputaților în 
Parlamentul European și statelor membre 
să se angajeze în discuții constructive cu 
părțile interesate și cu publicul; părțile la 
negociere ar trebui să justifice orice 
solicitare de nedivulgare a unei propuneri 
de negociere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul, asigurând, totodată, 



PE552.137v01-00 10/38 AM\1055849RO.doc

RO

confidențialitatea necesară;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
pentru a permite deputaților în Parlamentul 
European și statelor membre să se angajeze 
în discuții constructive cu părțile interesate 
și cu publicul;

Or. en

Amendamentul 839
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul; și să se abțină de la continuarea 
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publicul; negocierilor până când acest obiectiv nu 
este realizat;

Or. en

Amendamentul 840
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele prin 
ajungerea la acorduri semnificative cu 
SUA în vederea îmbunătățirii transparenței, 
inclusiv a accesului la toate documentele 
din cadrul negocierilor, pentru a permite 
deputaților în Parlamentul European și 
statelor membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

(ii) să transpună aceste eforturi 
semnificative privind transparența în 
rezultate concrete, printre altele, punând la 
dispoziția publicului cele mai relevante 
texte și informații în legătură cu 
negocierea în toate limbile oficiale ale 
Uniunii Europene, prin ajungerea la 
acorduri semnificative cu SUA în vederea 
îmbunătățirii transparenței, inclusiv a 
accesului la toate documentele din cadrul 
negocierilor, pentru a permite deputaților 
în Parlamentul European și statelor 
membre să se angajeze în discuții 
constructive cu părțile interesate și cu 
publicul;

Or. es

Amendamentul 841
Franck Proust

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) regretă calitatea slabă a studiilor 
privind potențialul TTIP, care a avut 
drept rezultat poziții și interpretări 
contradictorii; consideră că sunt necesare 
evaluări de impact intern și extern mai 
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bune, care să permită regândirea 
domeniului de aplicare general și, în 
măsura posibilului, a domeniului de 
aplicare sectorial al TTIP;

Or. fr

Amendamentul 842
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să ia măsuri imediate pentru a aplica 
toate recomandările făcute de 
Ombudsmanul European în 
cauza OI/10/2014/RA;

Or. en

Amendamentul 843
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să informeze imediat și pe deplin 
Parlamentul European în toate etapele 
procedurii, conform cauzei C-358/11 a 
CJUE; să garanteze accesul tuturor 
deputaților în Parlamentul European la 
toate documentele cu acces restrâns și să 
includă textele consolidate în lista 
documentelor care pot fi consultate de 
deputații în Parlamentul European;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a implicațiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre care au fost 
responsabile de negocierea mandatului 
prin care Comisia Europeană a deschis 
negocierile cu SUA, cu scopul de a 
consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni, în 
conformitate cu angajamentul asumat în 
concluziile Consiliului adoptate la 
20 martie 2015, și pentru a se asigura o 
amplă dezbatere publică, bazată pe fapte, 
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privind TTIP, în Europa, cu scopul de a 
analiza preocupările reale legate de acord;

Or. en

Amendamentul 846
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord; să propună statelor 
membre să recurgă la sprijinul rețelelor 
europene existente, cum ar fi Europe 
Direct, pentru a organiza evenimente sau 
consultări publice specifice;

Or. fr

Amendamentul 847
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
comunicarea corectă a domeniului de 
aplicare și a efectelor posibile ale acordului 
pentru cetățenii europeni și pentru a se 
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pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

asigura o amplă dezbatere publică, bazată 
pe fapte, privind TTIP, în Europa, cu 
scopul de a analiza preocupările reale 
legate de acord;

Or. en

Amendamentul 848
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza preocupările 
reale legate de acord;

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare al acordului pentru cetățenii 
europeni și pentru a se asigura o amplă 
dezbatere publică, bazată pe fapte, privind 
TTIP, în Europa, cu scopul de a analiza 
preocupările reale legate de acord;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre cu scopul de 
a consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
pentru a se asigura o amplă dezbatere 

(iii) să promoveze o colaborare din ce în ce 
mai strânsă cu statele membre și 
parlamentele naționale cu scopul de a 
consolida implicarea activă a acestora în 
mai buna comunicare a domeniului de 
aplicare și a beneficiilor posibile ale 
acordului pentru cetățenii europeni și 
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publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa, cu scopul de a analiza 
preocupările reale legate de acord;

pentru a se asigura o amplă dezbatere 
publică, bazată pe fapte, privind TTIP, în 
Europa;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iii – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. să realizeze studii ample de impact al 
TTIP pentru fiecare țară și să faciliteze 
participarea activă a parlamentelor 
naționale, elaborând un mecanism de 
informare și consultări anterioare și 
posterioare fiecărei runde de negocieri, 
având în vedere faptul că TTIP ar trebui 
să fie aprobat în mod evident de 
parlamentele celor 28 de state membre ale 
UE;

Or. es

Amendamentul 851
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să recunoască oficial că inițiativa 
cetățenească „Stop TTIP” a reușit să 
strângă deja peste 1,6 milioane de 
semnături din opt țări diferite, și să nu 
continue să ignore atât de mulți cetățeni 
ai UE;
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Or. en

Amendamentul 852
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții de 
la nivel regional și local, ai mediului de 
afaceri, ai organizațiilor de mediu, 
agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

Or. en

Amendamentul 853
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți 
reprezentanți, pe toată durata procesului de 
negociere; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 
pentru negocieri;

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate pe toată durata procesului 
de negociere; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 
pentru negocieri într-un mod constructiv;
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Or. en

Amendamentul 854
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu toate părțile
interesate, inclusiv autoritățile locale și 
regionale, reprezentanții mediului de 
afaceri, ai celui social, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative, critici și informații pertinente 
pentru negocieri;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv parlamentele 
naționale și reprezentanții mediului de 
afaceri, în special ai IMM-urilor, din toate 
sectoarele afectate, ai organizațiilor de 
mediu, ai consumatorilor, ai organizațiilor 
sindicale, ai organizațiilor pentru 
dezvoltare, pentru drepturilor omului și 
egalitate de gen, printre alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
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încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

Or. es

Amendamentul 856
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

(iv) să pună în aplicare un angajament
continuu și transparent cu cetățeni, 
organizații ale societății civile și o gamă 
largă de părți interesate, inclusiv 
reprezentanții mediului de afaceri, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor, ai organizațiilor sindicale 
și alți reprezentanți, pe toată durata 
procesului de negociere; încurajează toate 
părțile interesate să participe în mod activ 
și să prezinte inițiative și informații 
pertinente pentru negocieri;

Or. en

Amendamentul 857
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți 
reprezentanți, pe toată durata procesului de 
negociere; încurajează toate părțile 

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent implicând o gamă 
largă de părți interesate, inclusiv 
reprezentanții mediului de afaceri, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor, ai organizațiilor sindicale 
și ai societății civile, precum și alți 
reprezentanți, pe toată durata procesului de 
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interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 
pentru negocieri;c

negociere; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 
pentru negocieri;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
mediului de afaceri, ai organizațiilor de 
mediu, agricole, ai consumatorilor, ai 
organizațiilor sindicale și alți reprezentanți, 
pe toată durata procesului de negociere; 
încurajează toate părțile interesate să 
participe în mod activ și să prezinte 
inițiative și informații pertinente pentru 
negocieri;

(iv) să își consolideze angajamentul 
continuu și transparent cu o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv, dar nu numai,
reprezentanții mediului de afaceri, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor, ai organizațiilor sindicale 
și alți reprezentanți, pe toată durata 
procesului de negociere; încurajează toate 
părțile interesate să participe în mod activ 
și să prezinte inițiative și informații 
pertinente pentru negocieri;

Or. en

Amendamentul 859
Davor Ivo Stier

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să intensifice dialogul cu țările în 
curs de dezvoltare, recunoscând 
provocările și subliniind, totodată, 
oportunitățile care ar putea fi deschise cu 
TTIP;

Or. en
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Amendamentul 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

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să implice pe deplin parlamentele 
naționale și să le informeze periodic cu 
privire la negocieri, în special având în 
vedere că, dată fiind sfera de ambiție a 
acordului, TTIP va fi probabil considerat 
un acord de tip mixt și va presupune un 
proces de ratificare în statele membre ale 
UE inclusiv, în unele cazuri, la nivel 
regional;

Or. en

Amendamentul 861
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să propună participarea la 
următoarele runde de negocieri a 
deputaților în Parlamentul European și a 
celor din parlamentele naționale în 
calitate de observatori tăcuți, astfel încât 
aceștia să poată avea o imagine mai bună 
în special asupra metodelor de negociere, 
fără a periclita continuarea discuțiilor;

Or. fr
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Amendamentul 862
David Borrelli, Tiziana Beghin

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să ofere informații actualizate 
detaliate și periodice cetățenilor UE cu 
privire la ultimele evoluții privind TTIP, 
inclusiv prin rețelele sociale, media și alte 
canale de comunicare.

Or. en

Amendamentul 863
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) să se asigure că lista de documente 
TTIP disponibilă pe site-ul web al 
Comisiei dedicat politicii comerciale este 
accesibilă, cuprinzătoare, exhaustivă și 
riguroasă;

Or. en

Amendamentul 864
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să urmărească o angajare mai 
aprofundată alături de Parlament, care va 
continua să monitorizeze îndeaproape 
procesul de negociere și să colaboreze cu 

eliminat
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Comisia, cu statele membre, cu Congresul 
și cu Administrația SUA, precum și cu 
părțile interesate de ambele părți ale 
Atlanticului, pentru a asigura un rezultat 
de care să beneficieze cetățenii din UE, 
din SUA și din alte țări;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să urmărească o angajare mai 
aprofundată alături de Parlament, care va 
continua să monitorizeze îndeaproape 
procesul de negociere și să colaboreze cu 
Comisia, cu statele membre, cu Congresul 
și cu Administrația SUA, precum și cu 
părțile interesate de ambele părți ale 
Atlanticului, pentru a asigura un rezultat de 
care să beneficieze cetățenii din UE, din 
SUA și din alte țări;

(f) să urmărească o angajare mai 
aprofundată alături de Parlament, care va 
continua să monitorizeze îndeaproape 
procesul de negociere și să colaboreze cu 
Comisia, cu statele membre, cu Congresul 
și cu Administrația SUA, precum și cu 
părțile interesate de ambele părți ale 
Atlanticului, și să încerce să reducă timpul 
și costurile pentru verificarea juridică, 
traduceri, aprobare, ratificări și intrare în 
vigoare, pentru a asigura un rezultat de 
care să beneficieze în termen scurt 
cetățenii din UE, din SUA și din alte țări;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să urmărească o angajare mai 
aprofundată alături de Parlament, care va 

(f) să continue să se angajeze îndeaproape
alături de Parlament, care va continua să 
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continua să monitorizeze îndeaproape 
procesul de negociere și să colaboreze cu 
Comisia, cu statele membre, cu Congresul 
și cu Administrația SUA, precum și cu 
părțile interesate de ambele părți ale 
Atlanticului, pentru a asigura un rezultat de 
care să beneficieze cetățenii din UE, din 
SUA și din alte țări;

monitorizeze îndeaproape procesul de 
negociere și să colaboreze cu Comisia, cu 
statele membre, cu Congresul și cu 
Administrația SUA, precum și cu părțile 
interesate de ambele părți ale Atlanticului, 
pentru a asigura un rezultat de care să 
beneficieze cetățenii din UE, din SUA și 
din alte țări;

Or. en

Amendamentul 867
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să urmărească o angajare mai
aprofundată alături de Parlament, care va 
continua să monitorizeze îndeaproape 
procesul de negociere și să colaboreze cu 
Comisia, cu statele membre, cu Congresul 
și cu Administrația SUA, precum și cu 
părțile interesate de ambele părți ale 
Atlanticului, pentru a asigura un rezultat de 
care să beneficieze cetățenii din UE, din 
SUA și din alte țări;

(f) să urmărească o angajare mai 
structurată alături de parlamentele 
naționale și de Parlamentul European, 
care va continua să monitorizeze 
îndeaproape procesul de negociere și să 
colaboreze cu Comisia, cu statele membre, 
cu Congresul și cu Administrația SUA, 
precum și cu părțile interesate de ambele 
părți ale Atlanticului, pentru a asigura un 
rezultat de care să beneficieze cetățenii din 
UE, din SUA și din alte țări;

Or. en

Amendamentul 868
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să instituie un organism parlamentar 
permanent, bazat pe experiența Comisiei 
parlamentare mixte a CARIFORUM-EPA 
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și a altor acorduri de liber schimb recent 
încheiate, pentru a asigura participarea 
deplină a Parlamentului European în 
viitoarea punere în aplicare a unui posibil 
acord TTIP;

Or. en

Amendamentul 869
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să transmită proiectul de acord 
parlamentelor naționale ale statelor 
membre;

Or. fr

Amendamentul 870
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să aprofundeze dialogul dintre 
adunările reprezentative ale celor două 
părți prin contacte periodice între 
deputații în Parlamentul European și 
membrii Congresului american cu scopul 
de a analiza interesele și preocupările 
cetățenilor de pe ambele maluri ale 
Atlanticului;

Or. fr
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Amendamentul 871
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să evalueze opțiunile alternative la 
TTIP cum ar fi, de exemplu, negocierea 
unor acorduri separate sau sectoriale cu 
privire la aspecte precum evaluarea 
conformității, cerințele legate de produs 
sau standardele, impunând transparență 
în ceea ce privește normele tehnice;

Or. en

Amendamentul 872
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) solicită ca, atât în cadrul negocierilor, 
cât și în punerea în aplicare și 
monitorizarea TTIP, Uniunea Europeană 
să mobilizeze toate mijloacele pentru a 
transforma acest tip de acord într-un 
model de reciprocitate și respect pentru 
normele stabilite;

Or. fr

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

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

(fa) să asigure că TTIP este însoțit de o 
aprofundare a cooperării parlamentare 
transatlantice, care să conducă în viitor la 
un cadru politic mai amplu și consolidat 
pentru a îmbunătăți cooperarea globală 
dintre UE și SUA. Acest cadru ar trebui 
să asigure o cooperare susținută nu doar 
pentru punerea în aplicare a acordului, ci 
și pentru stabilirea unei cooperări 
suplimentare în aspecte bilaterale, 
plurilaterale și multilaterale de interes și 
importanță comune legate de comerț și 
investiții;

Or. en

Amendamentul 874
Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să consolideze implicarea 
parlamentelor naționale în monitorizarea 
negocierilor, ratificarea acordurilor mixte 
fiind condiționată de aprobarea acestora 
în conformitate cu articolul 207 din 
TFUE;

Or. fr

Amendamentul 875
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

(fb) să includă în acord o clauză de 
revizuire, care să permită evaluarea 
efectelor măsurilor adoptate și eventual 
modificarea acestora, precum și 
denunțarea acordului; să includă o 
excepție generală care să permită părților 
să își suspende obligațiile care decurg din 
acord în cazul în care există motive 
pentru a considera că acesta va provoca o 
încălcare a drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 876
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fc) să se abțină de la orice intenție de a 
prezenta acest acord Consiliului ca fiind 
un acord de competență exclusivă a UE și 
de a garanta, în schimb, că va fi prezentat 
ca un acord de tip mixt, care presupune 
discutarea și ratificarea de către 
parlamentele statelor membre, având în 
vedere consecințele majore pe care le-ar 
avea asupra vieții de zi cu zi și asupra 
bunăstării cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 877
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fd) solicită Comisiei să abandoneze 
modelul de creștere bazat pe export și să 
analizeze ca prioritate alte modalități de 
stimulare a creșterii economice atât de 
necesare și a creării de locuri de muncă 
decente în UE, printre acestea 
numărându-se promovarea acțiunilor 
anticiclice menite să stimuleze cererea 
internă și consumul intern și combaterea 
șomajului ridicat și a excluziunii sociale, 
revocarea regulii 1/20 privind reducerea 
datoriei și posibilitatea de a considera 
toate investițiile publice ca fiind neutre 
din punct de vedere fiscal în ceea ce 
privește Pactul de stabilitate și de creștere;

Or. en

Amendamentul 878
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei și Consiliului să 
suspende imediat negocierile TTIP până 
în momentul în care Comisia va fi 
efectuat și evaluat o consultare publică cu 
privire la conținutul și obiectivele 
negocierilor; consideră că orice noi 
negocieri între UE și SUA trebuie să facă 
obiectul unei regândiri fundamentale, 
după cum a solicitat Congresul European 
al Sindicatelor;

Or. en
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Amendamentul 879
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită încetarea negocierilor în curs 
pe baza mandatelor americane și 
europene;

Or. fr

Amendamentul 880
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. amintește rezervele exprimate de 
organizațiile nonguvernamentale, de 
societatea civilă și de sindicate cu privire 
la un acord comercial transatlantic, 
formulate în special într-o petiție semnată 
de peste 1,5 milioane de cetățeni și 
recunoscută de Ombudsmanul European;

Or. fr

Amendamentul 881
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. solicită publicarea textelor de 
negociere, a conținuturilor propunerilor, 
cel mai înalt grad posibil de transparență 
a negocierilor și, atunci când condițiile de 
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negociere o impun, menținerea accesului 
reprezentanților aleși și al partenerilor 
sociali la cele mai sensibile documente;

Or. fr

Amendamentul 882
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. amintește scandalurile repetate 
privind practicile ilegale de spionare a 
cetățenilor europeni de către autoritățile 
americane (Echelon, SWIFT, NSA etc.) și 
complicitatea anumitor mari întreprinderi 
americane din domeniul internetului și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
și solicită, prin urmare, cea mai mare
prudență în negocierea capitolelor legate 
de protecția datelor cu caracter personal 
și a vieții private;

Or. fr

Amendamentul 883
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. solicită includerea unor clauze care să 
preia toate normele europene care 
garantează respectarea vieții private, care 
stipulează dreptul persoanelor de a fi 
informate cu privire la utilizarea datelor 
lor cu caracter personal și de a controla 
modul în care acestea sunt utilizate, care 
garantează proprietatea persoanelor 
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asupra acestor date și care interzic orice 
transfer de date de la un sistem la altul, 
fie și din rațiuni de stocare sau 
prelucrare;

Or. fr

Amendamentul 884
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. amintește că există diferențe majore 
între structurile de producție agricolă, 
normele fitosanitare și politicile agricole 
ale Uniunii Europene și ale SUA, ceea ce,
în caz de deschidere a piețelor agricole, 
creează un factor de instabilitate, de 
concurență neloială și de pericole pentru 
agricultura europeană și locurile de 
muncă din întreprinderile 
agroalimentare, în special pentru fermele 
mici deja afectate grav de renunțarea la 
mecanismele de control al producției și de 
reglementare a prețurilor;

Or. fr

Amendamentul 885
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. respinge orice armonizare a normelor 
în materie de producție agricolă, tolerarea 
anumitor practici de producție sau a 
componentelor din produsele importate în 
Uniunea Europeană care nu respectă 
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normele fitosanitare europene, în special 
în ceea ce privește organismele modificate 
genetic, alimentația și bunăstarea 
animalelor;

Or. fr

Amendamentul 886
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1h. respinge conceptul de „echivalare a 
normelor” care ar însemna acceptarea 
importurilor de produse la standarde 
scăzute;

Or. fr

Amendamentul 887
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1i. consideră că protejarea denumirilor 
agricole europene ar trebui să fie extinsă 
la cea mai mare bază, și nu redusă la o 
listă de denumiri „emblematice”, care 
beneficiază deja de un renume care le 
garantează viabilitatea economică;

Or. fr

Amendamentul 888
Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1j. este îngrijorat de consecințele 
dezastruoase pe care le are asupra 
lucrătorilor americani și europeni un 
acord comercial care sporește concurența 
dintre ei în ceea ce privește factori 
suplimentari pe lângă cei legați de 
producție, cum ar fi costul forței de 
muncă, condițiile de muncă, protecția 
socială și relațiile de muncă;

Or. fr

Amendamentul 889
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1k. solicită ca acordul comercial să 
asigure protejarea normelor existente 
împotriva oricărei forme de dumping de 
reglementare și concurențial, în special 
protejarea normelor sociale, de sănătate și 
securitate la locul de muncă, a normelor 
privind condițiile de muncă și dialogul 
social, precum și îmbunătățirea și 
extinderea acestora, în conformitate cu 
convențiile OIM, și ca acestea din urmă 
să fie ratificate de SUA;

Or. fr

Amendamentul 890
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 l (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1l. amintește atașamentul profund al 
cetățenilor europeni de serviciile publice 
de calitate, care reprezintă vectori de 
coeziune socială și teritorială;

Or. fr

Amendamentul 891
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 m (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1m. amintește că modelul european de 
servicii de interes economic general s-a 
concretizat într-o deschidere sălbatică și o 
concurență atroce a operatorilor acestor 
servicii, fapt care a condus la o situație 
precară a lucrătorilor din sectoarele 
afectate și la o deteriorare a calității 
serviciilor, astfel că promovarea acestui 
model ca „interes ofensiv” în negocieri nu 
reprezintă nici o consacrare a modelului 
pentru utilizatorul european și nici un 
serviciu pentru viitorul consumator 
american, și își exprimă îngrijorarea cu 
privire la creșterea cererilor formulate de 
negociatorii americani în schimbul unei 
deschideri a piețelor publice americane;

Or. fr

Amendamentul 892
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 n (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1n. reafirmă dreptul statelor de a defini, a 
finanța și a organiza serviciile publice 
după cum consideră de cuviință, dreptul 
lor de a reglementa sectorul economiei 
sociale și solidare și de a sprijini 
sectoarele aflate în dificultate;

Or. fr

Amendamentul 893
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 o (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1o. refuză orice clauză de tip „ratchet” 
care limitează posibilitatea statelor 
membre de a reveni asupra deciziilor 
privind deschiderea către concurență, de 
a reglementa sau de a naționaliza 
activitățile;

Or. fr

Amendamentul 894
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 p (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1p. sprijină dispozițiile care limitează 
concurența pentru achizițiile publice sau 
care impun cote de utilizare a 
capacităților de producție sau de utilizare 
a serviciilor și materialelor locale, cum ar 
fi „Buy American Act”;
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Or. fr

Amendamentul 895
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 q (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1q. amintește că statele membre ale 
Uniunii Europene și SUA dispun de 
cadrele care asigură statul de drept, 
justiția independentă și posibilități de 
recurs care garantează drepturile 
cetățenilor și ale investitorilor;

Or. fr

Amendamentul 896
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 r (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1r. respinge orice mecanism de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
state sau autoritate publică care nu se 
înscrie în legislațiile naționale sau în 
structurile naționale de arbitraj existente 
și care plasează investitorii deasupra 
jurisdicțiilor naționale și limitează 
puterea legislativă delegată de cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 897
Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 s (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1s. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
obiectivele strategice ale unui acord 
transatlantic care stabilește prin masa 
critică a zonei economice pe care ar crea-
o viitoarele standarde ale comerțului 
mondial, care însă a fost respins de țările 
în curs de dezvoltare în cadrul 
negocierilor din runda de la Doha a
OMC;

Or. fr

Amendamentul 898
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 t (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1t. respinge negocierile bazate pe 
concurența totală a producției, a 
lucrătorilor și a normelor, care limitează 
dreptul statelor de a legifera, refuză logica 
de dominație pe care se întemeiază, 
propune în schimb o abordare de 
cooperare, care respectă suveranitățile 
naționale și favorizează cele mai bune 
reglementări în domeniul social și al 
protecției mediului;

Or. fr


