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Изменение 1
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, 
Мириам Дали

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид предишните си 
резолюции от 23 октомври 2012 г. 
относно търговските и 
икономическите отношения със 
Съединените щати1, от 23 май 2013 г. 
относно преговорите между ЕС и 
Съединените американски щати в 
областта на търговията и 
инвестициите2, от 12 март 2014 г. 
относно програмата за наблюдение на 
Агенцията за национална сигурност 
на САЩ, органите за наблюдение в 
различните държави членки и 
тяхното отражение върху основните 
права на гражданите на ЕС и върху 
трансатлантическото 
сътрудничество в областта на 
правосъдието и вътрешните работи3,

Or. en

Изменение 2
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, 
Мириам Дали, Едуар Мартен

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид своята резолюция 

                                               
1 ОВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0227.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2014) 0230.
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от 15 януари 2015 г. относно 
годишния доклад за дейностите на 
Европейския омбудсман през 2013 г.,

Or. en

Изменение 3
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Мириам Дали

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че Комисията 
понастоящем води преговори от името 
на Европейския съюз за задълбочено, 
всеобхватно и основаващо се на 
високи стандарти споразумение за 
партньорство със Съединените 
американски щати (Трансатлантическо 
партньорство за търговия и инвестиции 
– ТПТИ), което има за цел да 
насърчава и улеснява търговския 
обмен на стоки и услуги и да засилва 
инвестициите, наред с другото, чрез 
премахване на търговските бариери; 
като има предвид, че значителен брой 
европейски граждани изразиха 
основателни безпокойства, че това 
споразумение би застрашило основни 
регулаторни норми на ЕС, по-
специално в сферата на правата на 
труда, защитата на околната среда и 
стандартите в областта на храните 
и безопасността;

Or. en

Изменение 4
Мишел Ривази
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Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че Комисията 
понастоящем води преговори от 
името на Европейския съюз за
широкообхватно търговско и 
инвестиционно споразумение за 
партньорство със Съединените 
американски щати (Трансатлантическо 
партньорство за търговия и инвестиции 
– ТПТИ);

A. като има предвид, че председателят
Юнкер прикани всички членове от 
новата Комисия да „оповестяваме 
публично всички контакти и срещи, 
които провеждаме с професионални 
организации или самостоятелно 
заети лица по всеки въпрос, свързан 
със създаването и прилагането на 
политиките на ЕС“ по отношение на
широкообхватно търговско и 
инвестиционно споразумение за 
партньорство със Съединените 
американски щати (Трансатлантическо 
партньорство за търговия и инвестиции 
– ТПТИ), за което Комисията 
понастоящем води преговори от 
името на Европейския съюз; като има 
предвид, че единственият ефективен 
начин да се избегне объркване и 
погрешно разбиране сред обществото 
е по-голямата прозрачност и по-
големите усилия към проактивно 
придаване на форма на публичния
дебат;

Or. en

Изменение 5
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като взе предвид резултата от 
публичната консултация, предприета 
от Европейската Комисия по 
отношение на защитата на 
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инвестициите и УСИД в ТПТИ;

Or. en

Изменение 6
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като взе предвид писмото, 
изпратено от главния преговарящ за 
Европейския съюз Игнасио Гарсия-
Берсеро до неговия американски колега 
Даниел Мълани, в което на 5 юни 
2014 г. той заяви, че „всички 
документи, свързани с преговорите, 
ще останат закрити за обществото 
до 30 години“;

Or. en

Изменение 7
Силви Годен

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати, 
по-специално чрез премахване на 
нетарифните бариери и по-конкретно 
чрез сближаване на нормативната 
уредба към най-малкия общ 
знаменател;
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Or. fr

Изменение 8
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите 
между Европейския съюз и 
Съединените щати;

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е насърчаване 
на дейностите на големи 
многонационални корпорации в
Европейския съюз и Съединените щати, 
като се отслабва капацитетът на 
Европейския съюз и неговите държави 
членки за приемане на 
законодателство, което би 
ограничило властта на тези 
многонационални корпорации при 
един дерегулиран свободен пазар;

Or. en

Изменение 9
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Б. като има предвид, че заявената цел
на споразумението за ТПТИ е 
увеличаване на търговията и 
инвестициите между Европейския съюз 
и Съединените щати;

Or. en
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Изменение 10
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените
американски щати, без да се 
накърняват принципите, заложени в 
достиженията на правото на ЕС;

Or. en

Изменение 11
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 
на търговията и инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Or. en

Изменение 12
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че целта на 
споразумението за ТПТИ е увеличаване 

Б. като има предвид, че за да 
допринесат за благополучието на
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на търговията и инвестициите 
между Европейския съюз и 
Съединените щати;

всички европейски граждани, целите 
на споразумението за ТПТИ следва да 
бъдат регулиране на глобализацията и 
подкрепа за устойчиви търговски и 
инвестиционни потоци по балансиран 
начин в цяла Европа, устойчив 
икономически растеж, създаване на 
достойни работни места и 
популяризиране на Европейския
социален модел;

Or. en

Изменение 13
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен 
интерес предвид потенциалното 
икономическо, социално и политическо 
въздействие на ТПТИ;

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентно социално 
отхвърляне и обществено 
безпокойство предвид потенциалното
отрицателно икономическо, социално 
и политическо въздействие на ТПТИ;

Or. en

Изменение 14
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен 
интерес предвид потенциалното 
икономическо, социално и 

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен 
интерес предвид икономическите, 
социалните и политическите
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политическо въздействие на ТПТИ; последици на ТПТИ;

Or. en

Изменение 15
Джуд Къртън-Дарлинг, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен 
интерес предвид потенциалното 
икономическо, социално и политическо 
въздействие на ТПТИ;

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен 
интерес предвид потенциалното 
икономическо, социално и политическо 
въздействие на ТПТИ и прикрития 
начин, по който бяха проведени;

Or. en

Изменение 16
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен обществен
интерес предвид потенциалното 
икономическо, социално и политическо 
въздействие на ТПТИ;

В. като има предвид, че преговорите 
привлякоха безпрецедентен интерес от 
страна на обществото предвид:

– потенциалното икономическо, 
социално и политическо въздействие на 
ТПТИ върху бъдещите правила и 
стандарти, оказващи въздействие 
върху гражданите на ЕС по начин, 
който е аналогичен на 
законодателство, в такива области, 
като например безопасност на 
храните, автомобили, химикали, 
фармацевтични продукти, 
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енергетика, околна среда и работно 
място;

– липсата на прозрачност по време на 
текущите преговори и факта, че не 
съществува обществен интерес с 
оглед на международните отношения 
за съобразяване с необосновани и 
неоснователни искания за 
неразкриване на документи;
приемането на противното би 
означавало, че международният 
партньор би притежавал 
безпрепятствено право на вето над 
разкриването на всякакви подобни 
документи, притежавани от 
институциите на ЕС;

– по-голямата част от отговорите на 
публичната консултация, проведена 
от омбудсмана, в които отговори 
беше изразено безпокойство относно 
предполагаемото корпоративно 
господство на срещите и 
контактите с Комисията във връзка 
с ТПТИ и необходимостта от по-
голяма прозрачност в това 
отношение;

Or. en

Изменение 17
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение Вa (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че бившият 
председател на Комисията Жозе 
Мануел Барозу призова гражданското 
общество да изиграе конструктивна и 
ангажирана роля в преговорите по 
ТПТИ;

Or. en
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Изменение 18
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение Вб (ново)

Проектостановище Изменение

Вб. като има предвид, че 
гражданското общество изрази 
загриженост относно 
Трансатлантическото партньорство 
за търговия и инвестиции;

Or. en

Изменение 19
Елеонора Еви

Проектостановище
Съображение Вв (ново)

Проектостановище Изменение

Вв. като има предвид, че член 344 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) гласи, че 
„държавите членки се задължават да 
не уреждат споровете, отнасящи се 
до тълкуването или прилагането на 
Договорите, по начини различни от 
тези, предвидени в тях“;

Or. en

Изменение 20
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Г



AM\1055208BG.doc 13/68 PE522.063v01-00

BG

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които
имат в които се изразява загриженост
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 
предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на качеството на 
вносните храни, информацията, която 
по предположения ще се събира от 
САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността,
икономическото въздействие и 
защитата на инвеститорите чрез
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД);

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи много петиции, в 
повечето от които вносителите 
изразяват своята загриженост и 
отхвърлянето на споразумението за 
търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ); 
като има предвид, че основните
области на загриженост и 
отхвърляне сред вносителите на 
петиции са свързани с рискове по 
отношение на качеството на вносните 
храни, информацията, която по 
предположения ще се събира от САЩ 
по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността,
отрицателното икономическо
въздействие, последствията за 
заетостта, обществените услуги, 
социалните права и правата на 
работниците, хуманното отношение 
към животните и загубата на 
демократичен суверенитет поради
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД);

Or. en

Изменение 21
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост 
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост 
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 
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предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на качеството на 
вносните храни, информацията, която 
по предположения ще се събира от 
САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и защитата 
на инвеститорите чрез Механизма за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД);

предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на
безопасността и качеството на 
вносните храни, информацията, която 
по предположения ще се събира от 
САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и защитата 
на инвеститорите чрез Механизма за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД);

Or. en

Изменение 22
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, в 
които се изразява загриженост относно 
споразумението за търговия между ЕС и 
САЩ (ТПТИ); като има предвид, че 
основните опасения на вносителите на 
петиции са свързани с рискове по 
отношение на качеството на вносните 
храни, информацията, която по 
предположения ще се събира от САЩ 
по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и защитата 
на инвеститорите чрез Механизма за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД);

Г. като има предвид, че на 10 
септември 2014 г. Комисията отказа 
да регистрира европейската 
гражданска инициатива „Да спрем 
ТПТИ“, като счете, че тя попада 
извън рамките на правомощията, 
предоставени на Комисията да 
представи предложение за правен акт 
на Съюза с цел прилагане на 
Договорите; като има предвид, че 
оттогава беше започната 
инициатива „Да спрем ТПТИ“ извън 
процедурата, посочена в Регламент 
(ЕС) № 211/2011, която вече е събрала 
повече от един милион подписа; като 
има предвид, че комисията по петиции 
получи редица петиции, в които се 
изразява загриженост относно 
споразумението за търговия между ЕС и 
САЩ (ТПТИ); като има предвид, че 
основните опасения на вносителите на 
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петиции са свързани с рискове по 
отношение на качеството на вносните 
храни, информацията, която по 
предположения ще се събира от САЩ 
по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и защитата 
на инвеститорите чрез Механизма за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД);

Or. fr

Изменение 23
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост 
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 
предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на качеството 
на вносните храни, информацията,
която по предположения ще се събира
от САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и 
защитата на инвеститорите чрез
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД);

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост на 
гражданското общество относно 
споразумението за търговия между ЕС и 
САЩ (ТПТИ); като има предвид, че 
основните опасения на вносителите на 
петиции се отнасят до стандартите 
в областта на околната среда, 
безопасността и защитата на 
потребителите, като например
качеството на вносните храни,
разкриването на информацията от 
глобално наблюдение, събирана от 
САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността и
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД);

Or. en
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Изменение 24
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост 
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 
предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на качеството на 
вносните храни, информацията, която 
по предположения ще се събира от 
САЩ по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), прозрачността, 
икономическото въздействие и
защитата на инвеститорите чрез 
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД);

Г. като има предвид, че комисията по 
петиции получи редица петиции, които 
имат в които се изразява загриженост 
относно споразумението за търговия 
между ЕС и САЩ (ТПТИ); като има 
предвид, че основните опасения на 
вносителите на петиции са свързани с 
рискове по отношение на качеството на 
вносните храни, прехвърлянето на 
данни от ЕС към САЩ, по-специално
информацията, която се събира от САЩ 
по отношение на физически и 
юридически лица (правото на 
гражданите на ЕС на „цифровото 
самоопределяне“), липсата на 
прозрачност на преговорите, 
потенциалното отрицателно 
икономическо въздействие на ТПТИ, 
по-специално от гледна точка на 
заетостта и заплатите и 
прехвърлянето на правото на 
публичните органи да регулират 
корпорациите чрез Механизма за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД)

Or. en

Изменение 25
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гa (ново)
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Проектостановище Изменение

Гa. като има предвид, че 97 % от 
гражданите, участвали в публичната 
консултация, предприета от 
Европейската комисия относно 
защитата на инвестициите, 
отхвърлиха включването в ТПТИ на 
инструмента УСИД за уреждане на 
спорове между инвеститори;

Or. en

Изменение 26
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че правото на 
гражданите на ЕС да имат публичен 
достъп до документите, съхранявани 
от институциите на ЕС, е основно 
право, имащо за цел да гарантира, че 
те могат да участват в процеса на 
вземане на решения на ЕС и да 
изискват отчетност от ЕС и 
неговите институции, като с това се 
засилва демократичният характер на 
Съюза;

Or. en

Изменение 27
Джуд Къртън-Дарлинг, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Съображение Гa (ново)
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Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че 
Европейската комисия е получила 
общо близо 150 000 отговора на 
своята публична консултация 
относно защитата на инвестициите 
и Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
в споразумението за 
Трансатлантическо партньорство за 
търговия и инвестиции, 97 % от 
които отговори отхвърлят 
включването на УСИД; като има 
предвид необичайно големия брой 
отговори, подадени от индивидуални 
участници в запитването, което 
подчертава мащаба на обществената 
мобилизация по отношение на ТПТИ; 
като има предвид, че някои 
участници в запитването, като 
например синдикати или големи 
организации на гражданското 
общество, представляват голям брой 
отделни членове, които значително 
надвишават общия брой отговори, 
получени от Комисията;

Or. en

Изменение 28
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че всички 
петиции, получени от граждани на 
ЕС, съдържащи десетки хиляди 
подпис на граждани на ЕС, отразяват 
ясно критично отношение към 
преговорите за ТПТИ и 
предупреждават за заплахата, която 
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подобно споразумение би създало за 
европейския начин на живот, а 
именно в социалната, 
икономическата, екологичната и 
демократичната сфера;

Or. en

Изменение 29
Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че вносът на 
продукти, които не отговарят на 
стандартите на ЕС за хуманно 
отношение към животните, 
безопасност на храните и здравето на 
хората и животните, поставят 
земеделските стопани, 
потребителите и животните в ЕС в 
неблагоприятно положение;

Or. en

Изменение 30
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че в контекста 
на тези преговори повече от 90 % от 
срещите на Европейската комисия 
със социални и икономически 
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участници са били с представители 
на големи корпорации, а по-малко от 
10 % от тях са били с представители 
на профсъюзи, НПО или социални 
организации;

Or. en

Изменение 31
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че 
Парламентът и Съветът не са 
трети страни по тези преговори и 
следователно не може да се 
приравняват на група от 
„привилегировани заинтересовани 
страни“;

Or. en

Изменение 32
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че в 
разследването на европейския 
омбудсман от юли 2014 г. относно 
прозрачността на ТПТИ внимателно 
беше проучено задържането на 
ключови документи и 
предполагаемото предоставяне на 
привилегирован достъп на определени 
заинтересовани страни; като има 
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предвид, че европейският омбудсман е 
получил повече от 6000 електронни 
съобщения в отговор на своята 
публична консултация относно 
ТПТИ;

Or. en

Изменение 33
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че в социалната 
сфера различните петиции изразяват 
дълбока загриженост относно 
потенциалното отрицателно 
въздействие на споразумението върху 
общественото здраве, здравните 
системи в ЕС и обществените услуги 
като цяло, както и пенсионните 
схеми; като има предвид, че се 
поражда тревога относно влошаване 
на условията на труд предвид 
липсата на регулиране на трудовите 
правоотношения и на култура на 
колективни споразумения в САЩ;

Or. en

Изменение 34
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гв (ново)

Проектостановище Изменение

Гв. като има предвид, че след 
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проведено проучване европейският 
омбудсман изрази своята 
загриженост относно липсата на 
прозрачност и обществено участие в 
преговорите относно ТПТИ;

Or. en

Изменение 35
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гв (ново)

Проектостановище Изменение

Гв. като има предвид, че в 
икономическата сфера някои 
петиции оспорват основния 
аргумент, че ще бъдат създадени 
милиони нови работни места в 
резултат на споразумението; като 
има предвид, че от гледна точка на 
защитата на потребителите и 
правата се изразяват множество 
безпокойства относно въздействието 
на споразумението върху качеството 
на продуктите с оглед на 
предвижданата хармонизация в 
посока по-ниски стандарти, със 
специален акцент върху 
хранителните продукти; като има 
предвид, че вносителите на петиции 
припомнят потенциалния конфликт, 
възникващ от факта, че 
потребителите от САЩ сами 
трябва да се уверяват в 
неблагоприятните ефекти от 
продуктите на пазара, докато 
законодателството на ЕС изисква 
доказателство за безопасност преди 
пускане на нови продукти на пазара;

Or. en
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Изменение 36
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гг (ново)

Проектостановище Изменение

Гг. като има предвид, че повече от 
един милион и половина европейски 
граждани, подкрепени от над 320 
организации на гражданското 
общество, са подкрепили европейска 
гражданска инициатива (ЕГИ)
против ТПТИ и ВИТС;

Or. en

Изменение 37
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гг (ново)

Проектостановище Изменение

Гг. като има предвид, че в сферата на 
околната среда някои петиции 
засягат заплахата, която 
споразумението би създало за 
принципа на предпазливост, заложен 
в договорите на ЕС; като има 
предвид, че различните петиции 
засягат отрицателното въздействие, 
което ТПТИ би оказало върху 
защитата на климата и от гледна 
точка на замърсяването на въздуха, 
земята и водата, по-специално във 
връзка с дейностите по хидравлично 
разбиване и като цяло от гледна 
точка на стандартите за качество 
на горивото, както и хуманното 
отношение към животните; като 
има предвид, че в няколко петиции е 
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изразена загриженост относно 
въздействието му върху 
разпространението на пазара на ЕС 
на ГМО продукти, чиито ефекти 
върху здравето все още не са съвсем 
ясни;

Or. en

Изменение 38
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Гд (ново)

Проектостановище Изменение

Гд. като има предвид, че не всички 
членове на ЕП имат право на достъп 
до читалните, в които могат да се 
прочетат някои от документите, 
включени в преговорите; а 
наложените условия на тези, които 
имат достъп до тях, правят на 
практика невъзможно провеждането 
на съдържателни справки;

Or. en

Изменение 39
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Гд (ново)

Проектостановище Изменение

Гд. като има предвид, че в сферата на 
демокрацията най-голямото 
безпокойство на вносителите на 
петиции е заплахата за националния 
суверенитет и върховенството на 
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закона, която би внесъл механизъм 
като УСИД, като ги подчини на 
частни корпоративни интереси; като 
има предвид, че много от петициите 
критикуват цялостната липса на 
прозрачност на преговорите; като 
има предвид, че с изключение на 
евентуалната публикация на мандата
за водене на преговори вследствие на 
искането на омбудсмана на ЕС,
остават още много елементи, които 
показват липса на прозрачност, като 
например наличието на читалня с 
ограничен достъп само за малък брой 
членове на Европейския парламент; 
като има предвид, че в една от 
петициите е поискан референдум за 
целия ЕС преди сключването на 
споразумението;

Or. en

Изменение 40
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Ге (ново)

Проектостановище Изменение

Ге. като има предвид, че защитата на 
интересите на европейските 
граждани в преговорите може да е 
сериозно засегната от масовото 
наблюдение от страна на 
Националната агенция за сигурност 
на Съединените щати на 
европейските граждани, както и на 
техните политически 
представители;

Or. en
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Изменение 41
Мишел Ривази

Проектостановище
Съображение Ге (ново)

Проектостановище Изменение

Ге. като има предвид, че в повечето 
от получените петиции изрично се 
призовава или за спиране на 
преговорите от страна на 
Европейската комисия, или за 
пълното отхвърляне на 
споразумението от Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 42
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
развитието на търговските 
отношения и двустранните 
инвестициите между Европейския 
съюз и Съединените американски 
щати с цел да се подпомогне 
растежът и заетостта и да се 
създадат нови икономически 
възможности;

заличава се

Or. fr

Изменение 43
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на развитието 
на търговските отношения и 
двустранните инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с цел да се 
подпомогне растежът и заетостта и да се 
създадат нови икономически 
възможности;

1. подчертава значението на развитието 
на търговските отношения и 
двустранните инвестиции между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с цел да се 
подпомогне растежът и заетостта, 
както и да се създадат нови 
икономически възможности;

Or. en

Изменение 44
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на
развитието на търговските отношения и 
двустранните инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с цел да се 
подпомогне растежът и заетостта и
да се създадат нови икономически 
възможности;

1. подчертава, че развитието на 
търговските отношения и двустранните 
инвестиции между Европейския съюз и 
Съединените американски щати с цел да 
се подпомогне устойчив растеж и
създаване на качествена заетост и да 
се създадат нови икономически 
възможности не може по никакъв 
начин да води до подриване на нашите 
обществени услуги, до намаляване на 
трудовите права, дерегулиране на 
нашето законодателство в сферата 
на околната среда, защитата на 
храните и хуманното отношение към 
животните, нито да застрашава
основни демократични права, като 
например участието на 
обществеността във вземането на 
решения, прозрачността или 
суверенитета на държавите да 
регулират собствената си икономика;
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Or. en

Изменение 45
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на
развитието на търговските 
отношения и двустранните 
инвестициите между Европейския
съюз и Съединените американски 
щати с цел да се подпомогне 
растежът и заетостта и да се 
създадат нови икономически 
възможности;

1. подчертава значението на
започването на политически диалог с 
гражданите на ЕС относно ТПТИ, 
по-специално чрез разглеждане на 
инициативата „Да спрем ТПТИ“ 
като официална ЕГИ, т.е. чрез 
приемане на организаторите на 
подходящо равнище, публикуване на 
нейните политически и правни 
заключения по темата и 
предприемане, заедно с Европейския
парламент, на организирането на 
публично изслушване;

Or. fr

Изменение 46
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на
развитието на търговските отношения
и двустранните инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с цел да се 
подпомогне растежът и заетостта и 
да се създадат нови икономически
възможности;

1. подчертава значението на търговските 
отношения между Европейския съюз и 
Съединените американски щати
предвид това, че те са най-големите
икономически субекти в света, 
представляващи повече от 45 % от 
общия световен БВП;

Or. en
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Изменение 47
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на развитието 
на търговските отношения и 
двустранните инвестициите между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с цел да се
подпомогне растежът и заетостта и 
да се създадат нови икономически 
възможности;

1. подчертава значението на развитието 
на балансирани търговски и 
инвестиционни отношения между 
Европейския съюз и Съединените 
американски щати с подходящи 
гаранции за осигуряване на най-
високите трудови, социални, здравни 
и екологични стандарти на глобално 
равнище с цел да се създадат нови 
икономически възможности и да се 
регулира глобализацията, така че да 
се изключат социалният и 
екологичният дъмпинг;

Or. en

Изменение 48
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изисква Европейската комисия 
незабавно да прекрати преговорите по 
ТПТИ поради това, че водят до 
липсата на демократични гаранции, 
прозрачност и участие на 
обществеността;

Or. en
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Изменение 49
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства целта за намаляване на 
ненужните регулаторни 
несъответствия между ЕС и САЩ по 
отношение на стоките и услугите, 
като например дублиране на 
процедури, непоследователни 
изисквания за продуктите и двойни 
изпитвания;

заличава се

Or. en

Изменение 50
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства целта за намаляване на
ненужните регулаторни
несъответствия между ЕС и САЩ по 
отношение на стоките и услугите, като 
например дублиране на процедури, 
непоследователни изисквания за 
продуктите и двойни изпитвания;

2. осъжда целта за намаляване на
регулаторните несъответствия между 
ЕС и САЩ по отношение на стоките и 
услугите;

Or. fr

Изменение 51
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина



AM\1055208BG.doc 31/68 PE522.063v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства целта за намаляване на 
ненужните регулаторни несъответствия 
между ЕС и САЩ по отношение на 
стоките и услугите, като например 
дублиране на процедури, 
непоследователни изисквания за 
продуктите и двойни изпитвания;

2. предупреждава, че с целта за 
намаляване на ненужните регулаторни 
несъответствия между ЕС и САЩ по 
отношение на стоките и услугите се 
подлагат на риск основните гаранции,
установени от европейското 
законодателство в областта на 
изискванията за безопасността на 
храните и фармацевтичните 
продукти;

Or. en

Изменение 52
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства целта за намаляване на
ненужните регулаторни
несъответствия между ЕС и САЩ по 
отношение на стоките и услугите, като 
например дублиране на процедури,
непоследователни изисквания за 
продуктите и двойни изпитвания;

2. приветства целта за намаляване на
регулаторните несъответствия между
Съюза и Съединените американски 
щати по отношение на стоките и 
услугите, като например дублиране на 
процедури и непоследователни 
изисквания за продуктите; призовава 
Комисията да разгледа в широк 
смисъл сценария на разходи и ползи, 
който би могъл да произлезе от 
взаимно признати нетарифни мерки, 
включително ползите от 
регулирането за обществото като 
цяло, а не само за дружествата;

Or. en
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Изменение 53
Джуд Къртън-Дарлинг, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства целта за намаляване на 
ненужните регулаторни 
несъответствия между ЕС и САЩ по 
отношение на стоките и услугите, 
като например дублиране на процедури, 
непоследователни изисквания за 
продуктите и двойни изпитвания;

2. приветства целта за вдигане на 
техническите бариери пред 
търговията между ЕС и САЩ, които 
не са обосновани от различни подходи 
към защитата и управлението на 
риска, като например дублиране на 
процедури, непоследователни 
изисквания за продуктите и двойни 
изпитвания;

Or. en

Изменение 54
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да се 
противопостави на включването на 
УСИД в ТПТИ, тъй като са налични 
други възможности за прилагане на 
защитата на инвестициите, като 
например вътрешни средства за 
правна защита;

Or. en

Изменение 55
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Европейската комисия 
да се противопостави на ТПТИ 
поради пагубните политически, 
икономически, социални и екологични 
последствия, за които бяхме 
предупредени в много петиции;

Or. en

Изменение 56
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Европейската комисия, 
ако преговорите продължат, да се 
противопостави на включването на 
уреждането на спорове между 
инвеститорите и държавата (УСИД)
в ТПТИ;

Or. en

Изменение 57
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга 
правото на регулиране в съответствие с 
равнището на защита на здравето, 

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга 
правото на регулиране в съответствие с 
равнището на защита на здравето, 
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безопасността, потребителите, труда, 
околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

безопасността, труда, опазването на
околната среда, превантивната 
защита на потребителите и 
културното многообразие, което всяка 
от страните счита за подходящо;

Or. en

Изменение 58
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга 
правото на регулиране в съответствие с 
равнището на защита на здравето,
безопасността, потребителите, труда,
околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга
обществените услуги или правото на 
регулиране в съответствие с равнището 
на защита на здравето, достъпа до 
лекарства, защитата на личните 
данни, трудовите права, правата на
потребителите, опазването на околната 
среда, хуманното отношение към 
животните и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

Or. en

Изменение 59
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга 
правото на регулиране в съответствие с 

(Не се отнася за българския текст.)
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равнището на защита на здравето, 
безопасността, потребителите, труда, 
околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

Or. en

Изменение 60
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга
правото на регулиране в съответствие с 
равнището на защита на здравето, 
безопасността, потребителите, труда, 
околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга
основното суверенно право на 
регулиране в съответствие с равнището 
на защита на здравето, безопасността, 
потребителите, труда, околната среда и 
културното многообразие, което всяка 
от страните счита за подходящо;

Or. en

Изменение 61
Джуд Къртън-Дарлинг, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че регулаторната 
съвместимост не трябва да засяга 
правото на регулиране в съответствие с 
равнището на защита на здравето, 
безопасността, потребителите, труда, 
околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
счита за подходящо;

3. настоява, че регулаторната 
съвместимост по никакъв начин не 
трябва да засяга правото на 
публичните органи на регулиране в 
съответствие с равнището на защита на 
здравето, безопасността, потребителите, 
труда, околната среда и културното 
многообразие, което всяка от страните 
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счита за подходящо;

Or. en

Изменение 62
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да 
гарантира, че европейските 
екологични стандарти ще запазят 
сегашното си равнище;

Or. en

Изменение 63
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че културните услуги 
и продукти следва да се разглеждат, а 
следователно и да се третират по 
различен начин от другите търговски 
услуги и продукти, както е предвидено 
в така нареченото изключение за 
културата;

Or. en

Изменение 64
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на пакета 
за мобилността, с оглед на 
облекчаване на визовия режим за 
европейските доставчици на услуги и 
стоки, като един от ключовите 
елементи за извличане на максимална 
полза от споразумението за ТПТИ;

заличава се

Or. fr

Изменение 65
Тонино Пицула

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на пакета за 
мобилността, с оглед на облекчаване на 
визовия режим за европейските 
доставчици на услуги и стоки, като един 
от ключовите елементи за извличане на 
максимална полза от споразумението за 
ТПТИ;

4. подчертава значението на пакета за 
мобилността и на установяването на 
визова реципрочност за гражданите 
на всички държави – членки на ЕС, с 
оглед на облекчаване на визовия режим 
за европейските доставчици на услуги и 
стоки, като един от ключовите елементи 
за извличане на максимална полза от 
споразумението за ТПТИ;

Or. hr

Изменение 66
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на пакета за 
мобилността, с оглед на облекчаване на 

4. подчертава значението на пакета за 
мобилността, с оглед на облекчаване на 
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визовия режим за европейските 
доставчици на услуги и стоки, като един 
от ключовите елементи за извличане на 
максимална полза от споразумението за 
ТПТИ;

визовия режим за европейските 
доставчици на услуги и стоки, като един 
от ключовите елементи за извличане на 
максимална полза от споразумението за 
ТПТИ, и изисква то да бъде разширено 
за граждани на трети държави, 
пребиваващи в Европейския съюз или 
Съединените щати, като 
същевременно се защитават 
трудовите права и се осигурява 
качествена заетост на цялата 
територия;

Or. en

Изменение 67
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че Съединените 
американски щати не са 
ратифицирали конвенциите на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно основни 
трудови стандарти като 
колективното договаряне, свободата 
на сдружаване и правото на 
синдикално организиране;

Or. en

Изменение 68
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че съществува 
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опасност от подкопаване на 
демократичното вземане на решения 
на работното място, ако закрилата 
на работниците се разглежда като 
търговска бариера;

Or. en

Изменение 69
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

заличава се

Or. en

Изменение 70
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

5. отбелязва крайно недостатъчните 
усилия, които Комисията положи, за да 
направи процеса на преговорите по 
ТПТИ по-прозрачен, особено с оглед на 
публикуването на европейските
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);
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Or. fr

Изменение 71
Беатрис Бесера Бастеречеа

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

5. призовава Комисията да положи 
усилия, за да направи процеса на 
преговорите по ТПТИ по-прозрачен, 
особено с оглед на публикуването на 
европейските указания за водене на 
преговори по ТПТИ (1103/13 CL 1);

Or. es

Изменение 72
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

5. припомня, че Комисията следва да 
има предвид, че винаги е правно 
задължена да спазва правилата 
относно публичния достъп до 
документи, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1049/2001, и следователно
признава факта, че Комисията най-
накрая започна да полага известни
усилия, за да направи процеса на 
преговорите по ТПТИ по-прозрачен, 
особено с оглед на публикуването на 
европейските указания за водене на 
преговори по ТПТИ (1103/13 CL 1);

Or. en
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Изменение 73
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачен, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по
ТПТИ (1103/13 CL 1); подчертава 
необходимостта да се гарантира 
прозрачност чрез пряк и открит 
диалог под формата на публични 
консултации с всички заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 74
Джуд Къртън-Дарлинг, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачни, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1);

5. приветства факта, че Комисията 
положи реални усилия, за да направи 
процеса на преговорите по ТПТИ по-
прозрачен, особено с оглед на 
публикуването на европейските 
указания за водене на преговори по 
ТПТИ (1103/13 CL 1); изразява 
съжаление, че този важен документ 
бе оповестен едва на 9 октомври 
2014 г., при положение че преговорите 
започнаха през юни 2013 г.; счита, че 
това забавяне на разгласяването от 
Европейската комисия и от Съвета 
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на толкова важни документи до този 
момент е попречило на провеждането 
на информиран обществен дебат 
относно ТПТИ и е допринесло за 
засилването на отрицателните 
нагласи към Европейския съюз и 
неговите институции сред 
значителни части от широката 
общественост;

Or. en

Изменение 75
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. осъжда липсата на прозрачност и 
обществено участие, както и 
неяснотите около преговорите за 
ТПТИ; подкрепя искането на 
Европейския омбудсман договорените 
документи по време на преговорите да 
бъдат публикувани веднага щом 
бъдат написани; призовава 
Европейската комисия да преразгледа 
своето решение да блокира и 
отхвърли европейската гражданска 
инициатива за ТПТИ;

Or. en

Изменение 76
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. приветства решението на 
Европейския омбудсман относно 
неговото разследване във връзка с 
усилията на Европейската комисия 
да направи преговорите за ТПТИ 
прозрачни и достъпни за 
обществеността; призовава 
Комисията бързо да изпълни 
препоръките на омбудсмана по 
отношение на публичния достъп до 
консолидираните текстове по 
преговорите, по-голямо проактивно 
разгласяване на документи във връзка 
с ТПТИ и повишена прозрачност по 
отношение на заседанията относно 
ТПТИ, провеждани от служители на 
Комисията със стопански
организации, лобистки групи или 
НПО;

Or. en

Изменение 77
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че е необходимо да се 
предприемат допълнителни стъпки, 
за да продължат усилията на 
Комисията за увеличаване на 
прозрачността и за да се насърчи по-
всеобхватното участие и ангажиране 
на различните заинтересовани 
страни в процеса на преговорите, и 
по-специално на гражданското 
общество и организациите на
потребители, като се има предвид 
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потенциалното въздействие, което 
ТПТИ ще окаже върху живота на 
европейските граждани;

Or. en

Изменение 78
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-проактивен 
подход за прозрачност от страна на 
Комисията. който би могъл да направи
процеса на преговорите по-легитимен в 
очите на гражданите, и насърчава 
Комисията да публикува документи и да 
предостави информация за заседанията;

6. предлага да се прилага по-проактивен 
подход за пълна прозрачност от страна 
на Комисията, което е основно 
изискване, за да се направи процесът
на преговорите по-легитимен в очите на 
гражданите, и насърчава Комисията да
продължи с публикуването на
документи, да предостави информация 
за заседанията, както и да включи в 
достатъчна степен в процеса на 
преговорите представителите на 
регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 79
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-проактивен 
подход за прозрачност от страна на 
Комисията. който би могъл да направи 
процеса на преговорите по-легитимен 
в очите на гражданите, и насърчава 
Комисията да публикува документи и да 
предостави информация за заседанията;

6. предлага да се прилага по-проактивен 
подход за прозрачност от страна на 
Комисията, който е жизненоважен за 
демократичния процес, и насърчава 
Комисията да публикува документи и да 
предостави на обществеността
информация за заседанията, а на 
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членовете на ЕП информация 
относно аспектите на преговорите;

Or. fr

Изменение 80
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-проактивен 
подход за прозрачност от страна на 
Комисията. който би могъл да направи 
процеса на преговорите по-легитимен в 
очите на гражданите, и насърчава 
Комисията да публикува документи и да 
предостави информация за заседанията;

6. призовава да се прилага по-
проактивен подход за прозрачност от 
страна на Комисията, който би могъл да 
направи процеса на преговорите по-
легитимен в очите на гражданите, и 
насърчава Комисията да публикува 
документи и да предостави информация 
за заседанията;

Or. en

Изменение 81
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-
проактивен подход за прозрачност от 
страна на Комисията. който би могъл
да направи процеса на преговорите по-
легитимен в очите на гражданите, и 
насърчава Комисията да публикува 
документи и да предостави
информация за заседанията;

6. призовава Комисията да публикува
всички договорени в рамките на 
преговорите документи, както и
цялата налична информация за ТПТИ;

Or. en
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Изменение 82
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-
проактивен подход за прозрачност от 
страна на Комисията. който би могъл 
да направи процеса на преговорите по-
легитимен в очите на гражданите, и
насърчава Комисията да публикува 
документи и да предостави 
информация за заседанията;

6. приветства забележките на 
Европейския омбудсман по отношение 
на необходимостта от по-
проактивно разгласяване на 
документите; настоятелно 
призовава Комисията да вземе 
надлежно предвид предложенията на 
омбудсмана, и по-специално да 
извърши оценка по отношение на 
това дали даден документ във връзка с 
ТПТИ може да бъде направен 
обществено достояние веднага щом 
въпросният документ бъде вътрешно 
финализиран, както и на редовни и 
предварително определени интервали 
след това (включително, но не само 
когато документът бъде предложен в 
преговорите);

Or. en

Изменение 83
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-
проактивен подход за прозрачност от 
страна на Комисията. който би могъл
да направи процеса на преговорите по-
легитимен в очите на гражданите, и
насърчава Комисията да публикува 
документи и да предостави информация 

6. счита, че прилагането на по-
проактивен подход за прозрачност от
страна на Комисията е от 
изключителна важност, за да се
направи процесът на преговорите по-
легитимен, и настоятелно призовава
Комисията да публикува всички 
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за заседанията; преговорни документи, включително 
предложенията на САЩ към ЕС, на 
принципа на стандартните 
практики за всички международни 
търговски преговори, провеждани в 
рамките на Световната търговска 
организация, и да предостави 
информация за заседанията;

Or. en

Изменение 84
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага да се прилага по-
проактивен подход за прозрачност от 
страна на Комисията. който би могъл 
да направи процеса на преговорите по-
легитимен в очите на гражданите, и 
насърчава Комисията да публикува 
документи и да предостави 
информация за заседанията;

6. Призовава Комисията:

– да възприеме проактивен подход за 
прозрачност, който да гарантира, че 
преговорите и евентуалното 
възможно споразумение се ползват с 
легитимност и обществено доверие;

– да информира САЩ относно 
значението на публичното
оповестяване в ЕС, най-вече на 
общите преговорни текстове, преди 
финализирането на споразумението 
за ТПТИ; Комисията следва също така 
да информира САЩ за 
необходимостта да обосноват всяко 
свое искане даден документ да не бъде 
разгласен; въз основа на 
съдържанието на искания документ, 
Комисията трябва да бъде убедена, че 
неговото разгласяване би накърнило 
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обществения интерес по отношение 
на международните отношения; 
самият факт, че САЩ не одобряват 
разгласяването на даден документ, не 
е достатъчен, за да се приложи 
изключението по отношение на 
накърняването на обществения 
интерес по отношение на 
международните отношения; 

– да извърши оценка по отношение на 
това дали даден документ във връзка с 
ТПТИ може да бъде направен 
обществено достояние веднага щом 
въпросният документ бъде вътрешно 
финализиран, както и на редовни и 
предварително определени интервали 
след това (включително, но не само 
когато документът бъде предложен в 
преговорите); ако не се прилага 
изключение, въпросният документ 
следва да бъде проактивно публикуван 
от Комисията; ако даден документ не 
може проактивно да бъде направен 
обществено достояние, номерът на 
документа (и ако е възможно, 
неговото заглавие) следва да бъде
оповестен, заедно с обяснение за 
причините, поради които 
документът не може да бъде 
предоставен, и това обяснение е 
необходимо да покаже – въз основа на 
съдържанието на искания документ, 
– че неговото разгласяване би 
накърнило обществения интерес по 
отношение на международните 
отношения;

– да публикува на своя уебсайт 
множеството документи, които вече 
е предоставила в отговор на искания 
за достъп до документи;

– да вземе предвид съответните 
предложения, посочени в раздел 
„Участие на обществеността“ от 
доклада за обществената 
консултация на омбудсмана;

– да разшири задълженията за 
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прозрачност по отношение на 
заседанията с професионални 
организации или самостоятелно 
заети лица в контекста на ТПТИ до 
равнищата на директори, началник-
отдели и преговарящи; това следва да 
включва имената на всички 
участници в тези заседания;

– да публикува проактивно дневния 
ред и протоколите от заседанията, 
които провежда със стопански 
организации, лобистки групи или 
НПО;

– да проучи как да разшири 
задълженията до равнищата под 
това на членове на Комисията 
(включително по отношение на 
регистъра за прозрачност) с цел да 
гарантира подходящ баланс и 
представителност на своите 
заседания относно ТПТИ с 
професионални организации или 
самостоятелно заети лица; тези 
задължения биха могли да се 
разширят например до равнищата на 
директори, началник-отдели и 
преговарящи;

– да потвърди, че всички 
предоставени ѝ документи от 
заинтересованите страни в 
контекста на ТПТИ ще бъдат 
публикувани, освен ако подателят не 
посочи основателни причини за 
поверителност и не предостави 
неповерително резюме за публикуване;

– да гарантира, че документите, 
които се оповестяват на определени 
заинтересовани трети страни, се 
оповестяват на всички, с което да 
гарантира, че всички граждани се 
третират еднакво;

Or. en
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Изменение 85
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. изразява дълбоко съжаление, че 
достъпът до преговорните текстове 
относно ТПТИ, предоставен на 
членовете на Европейския парламент, 
е крайно ограничен, тъй като им се 
предоставя само частичен набор от 
документи по начин, който не 
допринася за надлежен 
парламентарен контрол върху 
преговорите; подчертава, че 
документите, предоставени в 
читалнята на ЕП с ограничен достъп, 
не съдържат каквито и да е 
консолидирани материали или 
текстове, предложени от САЩ;

Or. en

Изменение 86
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. критикува факта, че преговорите 
по ТПТИ бяха подновени без 
подходящо изясняване на практиките 
за масово наблюдение от страна на 
управлението на ЕС към гражданите 
и правителствата на ЕС; счита, че 
това е оскърбително за гражданите 
на ЕС и настоява за надеждни и 
целенасочени действия от страна 
Комисията в тази област, преди да се 
предприемат каквито и да е 
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допълнителни стъпки в преговорите; 
счита, че споразумението не може да 
бъде сключено, ако липсата на 
доверие, породена от този случай, 
остане нерешена;

Or. en

Изменение 87
Беатрис Бесера Бастеречеа

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;
те следва също така да бъдат 
достъпни на всички официални езици 
на ЕС, като се гарантира, че всички 
граждани на ЕС имат реален достъп 
до документите и наистина ги 
разбират;

Or. es

Изменение 88
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;

7. призовава Комисията да гарантира, че 
списъкът с документите относно ТПТИ, 
поместен на нейния специализиран 
уебсайт относно търговската политика, 
е изчерпателен;
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Or. en

Изменение 89
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен, и 
да улесни достъпа до тази 
информация, като провежда редовни 
заседания със синдикалните 
организации, НПО и организациите на 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 90
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен, и 
да предоставя незабавно 
изчерпателна информация на 
Европейския парламент за всички 
етапи от процедурата в 
съответствие с решението на Съда 
на ЕС по дело C-358/11; освен това 
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отправя искане към Комисията да 
гарантира, че всички членове на ЕП 
имат достъп до всички документи с 
ограничен достъп, и да включи 
консолидираните текстове в списъка 
с документи, с които членовете на 
ЕП могат да правят справка;

Or. fr

Изменение 91
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е изчерпателен;

7. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че списъкът с документите 
относно ТПТИ, поместен на нейния 
специализиран уебсайт относно 
търговската политика, е достъпен,
изчерпателен, подробен и пълен;

Or. en

Изменение 92
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява съжаление, че 
петицията, внесена от над един 
милион и половина европейци, не беше 
възприета от Европейската комисия 
като европейска гражданска 
инициатива поради ограничения, 
съдържащи се в законодателната 
рамка на ЕГИ; изразява съжаление, че 
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на практика тези ограничения 
предполагат, че всяка ЕГИ по 
търговски въпроси може да бъде 
допустима само след влизането в сила 
на търговско споразумение и че ЕГИ, 
имащи за цел да окажат влияние 
върху текущи търговски преговори, не 
се допускат съгласно настоящата 
рамка;

Or. en

Изменение 93
Юлия Реда

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че ТПТИ не трябва да 
подкопава правото на гражданите на ЕС 
на цифрово самоопределяне или 
спазването на европейското 
законодателство за защита на данните;

8. счита, че ТПТИ не трябва да 
подкопава правото на гражданите на ЕС 
на цифрово самоопределяне или 
спазването на европейското 
законодателство за защита на данните;
отправя искане към Комисията да 
гарантира, че защитата на данните 
не е включена в преговорите, с цел да 
се спазят разпоредбите на член 7 и 8 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 94
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че ТПТИ не трябва да 
подкопава правото на гражданите на 

8. счита, че в името на обществения 
интерес защитата на данните не 



AM\1055208BG.doc 55/68 PE522.063v01-00

BG

ЕС на цифрово самоопределяне или 
спазването на европейското 
законодателство за защита на
данните;

следва да се използва като 
автоматична пречка за обществен 
контрол на лобистки дейности в 
контекста на ТПТИ и че опасенията 
във връзка със защитата на данните е 
възможно да се преодолеят чрез 
информиране на участниците –
когато бъдат поканени на заседания –
относно намерението имената им да 
бъдат разгласени;

Or. en

Изменение 95
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че ТПТИ не трябва да 
подкопава правото на гражданите на ЕС 
на цифрово самоопределяне или 
спазването на европейското 
законодателство за защита на данните;

8. счита, че ТПТИ не трябва да 
подкопава правото на гражданите на ЕС 
на цифрово самоопределяне или 
спазването на законодателството на 
Съюза за защита на данните, и по-
специално следва да се вземе под 
внимание решение C-132/12 на Съда на 
ЕС относно „правото на забрава“, 
както и предложения общ регламент 
относно защитата на данните;

Or. en

Изменение 96
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, в 
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като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

които компромиси не могат да бъдат 
допускани, като например сектора на 
селското стопанство, в който 
възприятията за генетично 
модифицираните организми (ГМО), 
клонирането, употребата на хормони в 
животновъдството и защитата на
здравето на потребителите и на 
животните и опазването на 
околната среда се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Or. en

Изменение 97
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;
в тази връзка насърчава Комисията 
да предприеме подход, основаващ се на 
позитивен списък, като предпоставка 
за яснота за всички заинтересовани 
страни; 

Or. fr

Изменение 98
Беатрис Бесера Бастеречеа

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

9. призовава Комисията да гарантира, 
че в определени области на 
преговорите, като например сектора на 
селското стопанство, в който 
възприятията за генетично 
модифицираните организми (ГМО), 
клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати, 
европейските стандарти се приемат 
за принципи, неподлежащи на 
договаряне;

Or. es

Изменение 99
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), изискванията относно 
информацията върху етикетите,
клонирането, екологичните изисквания
и всички други стандарти за здравето 
на потребителите и на животните се 
различават между Европейския съюз и 
Съединените щати;

Or. en
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Изменение 100
Силви Годен

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

9. подчертава особената 
чувствителност на определени 
области на преговорите, като например 
сектора на селското стопанство, в който 
възприятията за генетично 
модифицираните организми (ГМО), 
клонирането и най-общо секторите, 
свързани с храните и здравето на 
потребителите, се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

Or. fr

Изменение 101
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите,
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията 
за генетично модифицираните 
организми (ГМО), клонирането и 
здравето на потребителите се 
различават между Европейския съюз 
и Съединените щати;

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите и 
поради това призовава Комисията да 
изключи всички термини от всички 
хоризонтални глави и всички 
секторни приложения на ТПТИ,
които:

– биха включвали регулирането на 
химикалите и пестицидите,

– биха засегнали интегрирания подход 
на ЕС към безопасността на храните, 
включително законодателството на 
ЕС относно ГМО,

– биха насърчили и улеснили добива, 
транспортирането или използването 
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на изкопаеми горива, по-специално на 
неконвенционални изкопаеми горива, 
или биха възпрепятствали 
постигането на целите на ЕС или 
САЩ в областта на климата и 
енергетиката;

Or. en

Изменение 102
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между
Европейския съюз и Съединените щати;

9. подчертава чувствителността на
областите на преговорите, в които 
системите на Съюза и САЩ се 
различават съществено, като 
например сектора на селското 
стопанство, в който разпоредбите 
относно генетично модифицираните 
организми (ГМО), клонирането и 
здравето на потребителите са съвсем 
разнородни; изтъква, че ТПТИ може 
да окаже въздействие върху 
разпоредбите относно околната среда 
и безопасността на потребителите, 
тъй като ГМО вече са предмет на 
спор в Световната търговска 
организация (СТО) между Съюза и 
Съединените щати;

Or. en

Изменение 103
Джуд Къртън-Дарлинг, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати;

9. подчертава чувствителността на 
определени области на преговорите, 
като например сектора на селското 
стопанство, в който възприятията за 
генетично модифицираните организми
(ГМО), клонирането и здравето на 
потребителите се различават между 
Европейския съюз и Съединените щати, 
поради което призовава тези области 
да не подлежат на регулаторно 
сътрудничество и на каквито и да 
било допълнителни правила относно 
санитарните и фитосанитарните 
стандарти, както и на технически 
пречки пред търговията; в 
областите, в които търговията в 
чувствителни сектори вече се 
извършва, като например ГМО, 
призовава да се установят ясни 
правила относно етикетирането, 
които биха подобрили избора на 
потребителите;

Or. en

Изменение 104
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. предлага да се разгледа съдебната 
практика на СТО за уреждане на 
спорове, тъй като неотдавнашните 
спорове между Съюза и САЩ дават 
представа за спорните въпроси в 
търговските отношения;

Or. en
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Изменение 105
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Мириам Дали, Едуар Мартен, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава високата степен на 
обществен контрол, упражняван чрез 
петиции, спрямо споразумението, 
което породи сериозни опасения 
относно прозрачността на 
преговорите и неблагоприятните 
отрицателни последици за правата 
на работниците и обществените 
услуги, включително здравеопазване, 
социални услуги, образование, 
водоснабдяване и комунални услуги;

Or. en

Изменение 106
Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. призовава Европейската комисия 
да поеме твърд ангажимент за 
строго запазване на стандартите, 
свързани с безопасността на храните 
и здравето на човека и на 
животните, както са определени в 
законодателството на ЕС, и да 
гарантира, че не се подкопават и ще 
се зачитат основни ценности на ЕС, 
като принципа на 
предохранителните мерки, 
признаването на животните за 
„същества с усещания“, както е 
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заложено в член 13 от ДФЕС, и 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 107
Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава Европейската комисия 
да предотврати навлизането на 
пазара на ЕС на продукти, които не 
са произведени в съответствие със 
стандартите на ЕС за безопасност 
на храните, опазване на здравето на 
хората и животните и хуманно 
отношение към животните;

Or. en

Изменение 108
Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. призовава Европейската комисия 
да гарантира, че продукти като ГМО 
или тези с произход от клонирани 
животни и тяхното потомство и 
продукти, съдържащи вещества, 
забранени в ЕС, не навлизат на пазара 
на ЕС и не попадат в хранителната 
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верига на ЕС;

Or. en

Изменение 109
Улрике Мюлер

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите
следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.

10. подчертава, че превантивната 
защита на потребителите и спазването 
на по-високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите не 
подлежат на договаряне.

Or. en

Изменение 110
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите
следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите
трябва да отговарят на особените 
потребности и изисквания на 
европейските граждани.

Or. en
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Изменение 111
Джуд Къртън-Дарлинг, Марлене Мици, Едуар Мартен, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Мириам Дали

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите 
следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите, най-
високите стандарти за опазване на 
околната среда и най-строгия 
контрол върху емисиите от 
промишлеността в ЕС и САЩ, както 
и подходящите гаранции за защита 
на данните на гражданите следва да 
бъдат в центъра на преговорите за 
ТПТИ; преговарящите не следва да 
поемат никакви ангажименти 
относно защитата на данните в 
рамките на ТПТИ до приключването 
на текущата законодателна работа в 
тази област в ЕС и САЩ.

Or. en

Изменение 112
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите
следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на
европейските стандарти по отношение
на околната среда, безопасността на
храните и инвестициите следва да 
бъдат основен акцент на преговорите 
за ТПТИ; поради това подчертава 
необходимостта от поддържане на 
високи стандарти и най-добри 
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практики, като например процеси за 
обстойна оценка на риска, за да се 
определи кои ГМО да бъдат 
допуснати до пазара на Съюза;

Or. en

Изменение 113
Мишел Ривази

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество на храните и продуктите 
следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ.

10. подчертава, че защитата на 
потребителите и спазването на по-
високите европейски стандарти за 
качество и безопасност на храните и 
продуктите следва да бъдат в центъра на 
преговорите за ТПТИ, като по-
специално те следва да доведат до:

– пълна прозрачност и обществена 
достъпност на клиничните данни от 
клинични изпитвания на лекарствени 
продукти;

– пълна прозрачност и обществена 
достъпност на клиничните данни от 
клинични изследвания на медицински 
изделия;

– защита на живота или здравето на 
хората, животните и растенията 
чрез зачитане и спазване на 
чувствителните области и 
основните ценности на двете страни, 
като например принципа на ЕС за
предохранителните мерки;

Or. en

Изменение 114
Марина Албиол Гусман, Аня Хазекамп
от името на групата GUE/NGL
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Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава, че зачитането на 
суверенитета на всяка държава и на 
самия Европейски съюз да приемат 
законодателство и да регулират 
икономиката трябва да бъде в 
центъра на преговорите за ТПТИ.

Or. en

Изменение 115
Елеонора Еви, Марко Афронте

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. посочва, че основната цел на 
Механизма за уреждане на спорове 
между инвеститорите и държавата
(УСИД) е да защитава 
инвеститорите от произволни 
административни решения в 
държави с малка правна сигурност; 
подчертава, че досегашният опит 
показва, че способността на 
управляващите да приемат закони от 
публичен интерес може да бъде 
сериозно ограничена от заплахата да 
им бъдат предявени искове за 
обезщетения от големите 
многонационални предприятия;

Or. en

Изменение 116
Мишел Ривази



AM\1055208BG.doc 67/68 PE522.063v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. призовава Комисията да посочи 
как и кога ще приложи всяка 
предложена мярка и как ще 
предприеме последващи действия 
относно посочените петиции; тъй 
като преговорите продължават, би 
било от полза Комисията да 
предприеме такива действия в 
рамките на два месеца, до 31 май 
2015 г.

Or. en

Изменение 117
Беатрис Бесера Бастеречеа

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. изразява загриженост относно 
повишените правомощия да се 
защитават частни интереси, които 
ще бъдат предоставени чрез 
координирането на механизмите за 
уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата
(УСИД); във всички случаи само 
Съдът на Европейския съюз следва да 
има правомощието за окончателно 
тълкуване на законодателство на ЕС.

Or. es

Изменение 118
Елеонора Еви, Марко Афронте
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Проектостановище
Параграф 10б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. счита, че тъй като 
арбитражните съдилища за УСИД 
ще тълкуват както националното 
право, така и правото на ЕС, като 
тълкуват и прилагат основните 
права на ЕС и общите принципи на 
правото на ЕС, включването на 
УСИД би било несъвместимо с 
изключителната компетентност на 
Съда на ЕС относно окончателното 
тълкуване на правото на Европейския 
съюз.

Or. en


