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Módosítás 1
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miriam 
Dalli

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a korábbi, az Egyesült 
Államokkal folytatott kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatokról szóló, 2012. 
október 23-i1, az Amerikai Egyesült 
Államokkal folytatott uniós kereskedelmi 
és befektetési tárgyalásokról szóló, 2013. 
május 23-i2, valamint az egyesült 
államokbeli NSA megfigyelési 
programjáról, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végző szervekről és az uniós 
polgárok alapvető jogaira gyakorolt 
hatásukról, valamint a transzatlanti bel-
és igazságügyi együttműködésről szóló,
2014. március 12-i állásfoglalására3,

Or. en

Módosítás 2
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miriam 
Dalli, Edouard Martin

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az európai ombudsman 2013. 
évi tevékenységéről szóló éves jelentésről 
szóló, 2015. január 15-i állásfoglalására,

Or. en

                                               
1 HL C 68. E, 2014.3.7., 53.o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
3 Elfogadott szöveg, P7_TA-PROV(2014)0230.
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Módosítás 3
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Bizottság jelenleg tárgyalásokat 
folytat az Egyesült Államokkal az Európai 
Unió nevében egy kiterjedt kereskedelmi 
és beruházási partnerségi megállapodásról 
(transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség – TTIP);

A. mivel a Bizottság jelenleg tárgyalásokat 
folytat az Egyesült Államokkal az Európai 
Unió nevében egy mélyreható, átfogó és 
magas szintű kereskedelmi és beruházási 
partnerségi megállapodásról (transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerség –
TTIP), amelynek célja az áruk és 
szolgáltatások kereskedelmi cseréjének 
elősegítése és megkönnyítése, valamint a 
beruházások fokozása többek között a 
kereskedelmi akadályok megszüntetése 
révén; mivel számos európai polgár adott 
hangot azon jogos aggályának, hogy ez a 
megállapodás alapvető uniós rendeleteket 
veszélyeztetne, különösen a munkavállalói 
jogok, a környezetvédelem, valamint az 
élelmiszerekre vonatkozó és a biztonsági 
előírások területén;

Or. en

Módosítás 4
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Bizottság jelenleg 
tárgyalásokat folytat az Egyesült 
Államokkal az Európai Unió nevében egy
kiterjedt kereskedelmi és beruházási 
partnerségi megállapodásról (transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerség –
TTIP);

A. mivel Juncker elnök felkérte a 
hivatalba lépő Bizottság összes tagját, 
hogy „tegyék nyilvánossá a szakmai 
szervezetekkel vagy önfoglalkoztató 
személyekkel az uniós politikai 
döntéshozatallal, illetve végrehajtással 
kapcsolatos ügyekben fennálló 
valamennyi kapcsolatot és találkozót” a 



AM\1055208HU.doc 5/64 PE522.063v01-00

HU

Bizottság által az Európai Unió nevében
jelenleg tárgyalt, az Egyesült Államokkal 
kötendő kiterjedt kereskedelmi és 
beruházási partnerségi megállapodás
(transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség – TTIP) vonatkozásában; mivel 
a fokozott átláthatóság és a nyilvános 
vitához történő proaktív 
információszolgáltatásra irányuló 
erőfeszítések jelentik az egyetlen hatékony 
módját annak, hogy ne legyen zűrzavar és 
félreértés a nyilvánosság körében;

Or. en

Módosítás 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. tekintettel az Európai Bizottság által a 
TTIP keretén belüli beruházásvédelemről 
és beruházó és állam közötti 
vitarendezésről indított nyilvános 
konzultáció eredményére,

Or. en

Módosítás 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. tekintettel az Európai Unió 
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főtárgyalója, Ignacio García-Bercero által 
amerikai tárgyalópartnerének, Daniel 
Mullanynak küldött, 2014. június 5-i 
levélre, amelyben kijelentette, hogy „a 
tárgyalásokkal kapcsolatos 
dokumentumok 30 évig nem lesznek 
hozzáférhetőek a nyilvánosság számára”,

Or. en

Módosítás 7
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése, ami a nem 
vámjellegű akadályok megszüntetése és 
konkrétabban a normatív eszközök 
legkisebb közös nevező irányában történő 
közelítése révén valósul meg;

Or. fr

Módosítás 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

B. mivel a TTIP célja a nagy 
multinacionális vállalatok 
tevékenységeinek előmozdítása az Európai 
Unióban és az Egyesült Államokban, 
gyengítve az Európai Unió és tagállamai 
olyan jogszabályok elfogadására irányuló 
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képességét, amelyek korlátoznák e 
multinacionális vállalatok deregulációval 
jellemzett szabad piacon érvényesülő 
erejét;

Or. en

Módosítás 9
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

B. mivel a TTIP kinyilvánított célja az 
Európai Unió és az Egyesült Államok 
közötti kereskedelem és beruházások 
növelése;

Or. en

Módosítás 10
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelem és beruházások növelése a 
közösségi vívmányokban megállapított 
elvek sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 11
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 12
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és 
az Egyesült Államok közötti kereskedelem 
és beruházások növelése;

B. mivel az összes európai polgár 
jólétéhez való hozzájárulás érdekében a 
TTIP céljának annak kell lennie, hogy 
szabályozza a globalizációt, és Európa-
szerte kiegyensúlyozottan támogassa a 
fenntartható kereskedelmet és 
beruházásokat, a fenntartható gazdasági 
növekedést, a tisztességes munkahelyek 
megteremtését, valamint az európai 
szociális modell előmozdítását;

Or. en

Módosítás 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tárgyalások példa nélküli C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
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közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására;

társadalmi elutasítást és aggodalmat
idéztek elő, tekintettel a TTIP lehetséges 
kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására;

Or. en

Módosítás 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására;

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP gazdasági, társadalmi és politikai 
következményeire;

Or. en

Módosítás 15
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására;

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására és arra, hogy a
tárgyalásokat titkolózva folytatták le;

Or. en

Módosítás 16
Michèle Rivasi
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a 
TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi és 
politikai hatására;

C. mivel a tárgyalások példa nélküli 
érdeklődést keltettek fel a nyilvánosság 
körében, tekintettel a következőkre:

– a TTIP lehetséges gazdasági, társadalmi 
és politikai hatása az uniós polgárokat az 
élelmiszer-biztonsághoz, a 
gépjárművekhez, a vegyi anyagokhoz, a 
gyógyszerekhez, az energiaügyhöz, a 
környezetvédelemhez és a 
munkahelyekhez hasonló területeken a 
jogszabályokhoz hasonló módon érintő 
jövőbeni szabályok és normák 
tekintetében;

– a folyamatban lévő tárgyalások 
átláthatóságának hiánya és az, hogy nem 
fűződik közérdek a nemzetközi 
kapcsolatok tekintetében a 
dokumentumok nyilvánosságra 
hozatalától való tartózkodásra irányuló 
megalapozatlan vagy ésszerűtlen kérések 
teljesítéséhez; az ettől eltérő 
megközelítésmód azt vonná maga után, 
hogy a nemzetközi partner korlátlan 
vétójoggal rendelkezne az uniós 
intézmények birtokában lévő valamennyi 
ilyen dokumentum nyilvánosságra 
hozatala tekintetében;

– az ombudsman nyilvános 
konzultációjára érkezett válaszok 
rendkívül magas száma, amelyek 
aggályokat fogalmaztak meg a 
Bizottsággal a TTIP-re vonatkozóan 
folytatott megbeszélések és kapcsolatok 
tekintetében érzékelt vállalati erőfölény és 
az ezzel kapcsolatos nagyobb átláthatóság 
szükségessége vonatkozásában;

Or. en
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Módosítás 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a Bizottság korábbi elnöke, José 
Manuel Barroso felhívta a civil 
társadalmat, hogy konstruktívan és 
elkötelezetten vállaljon szerepet a TTIP-
ről szóló tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a civil társadalom aggályainak 
adott hangot a transzatlanti kereskedelmi 
és beruházási partnerséggel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 19
Eleonora Evi

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 344. cikke 
kimondja, hogy „a tagállamok vállalják, 
hogy a Szerződések értelmezésére vagy 
alkalmazására vonatkozó vitáikat
kizárólag a Szerződésekben előírt 
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eljárások útján rendezik”;

Or. en

Módosítás 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást 
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok általi 
védelmét érintik;

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek közül a legtöbb 
aggodalmakat vetett fel az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatban, és elutasította azt; mivel a 
petíciók benyújtóinak aggodalmai és 
elutasító véleménye főleg az import 
élelmiszerek minőségével kapcsolatos 
kockázatokat, az USA által a természetes 
és jogi személyekről állítólagosan gyűjtött 
adatokat (az uniós polgárok „digitális 
önrendelkezéshez” való joga), az 
átláthatóságot, a kedvezőtlen gazdasági 
hatást, a foglalkoztatásra, a 
közszolgáltatásokra, a szociális és 
munkavállalói jogokra, az állatjólétre 
gyakorolt következményeket, és a 
demokratikus szuverenitásnak a beruházó 
és állam közötti vitarendezési 
mechanizmusok miatti elvesztését érintik;

Or. en

Módosítás 21
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást 
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok általi 
védelmét érintik;

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek biztonságával 
és minőségével kapcsolatos kockázatokat, 
az USA által a természetes és jogi 
személyekről állítólagosan gyűjtött 
adatokat (az uniós polgárok „digitális 
önrendelkezéshez” való joga), az 
átláthatóságot, a gazdasági hatást és a 
beruházóknak a beruházó és állam közötti 
vitarendezési mechanizmusok általi 
védelmét érintik;

Or. en

Módosítás 22
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást 
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok általi 
védelmét érintik;

D. mivel a Bizottság 2014. szeptember 10-
én azzal az indokkal utasította el a „Stop 
TTIP” címet viselő európai polgári 
kezdeményezést, hogy az kívül esik a 
Bizottságnak a Szerződések 
végrehajtásához szükséges uniós jogi 
aktusra irányuló javaslatok benyújtására 
vonatkozó hatáskörén; mivel a „Stop 
TTIP” kezdeményezést azóta a 
211/2011/EU rendeletben megállapított
eljárás keretein kívül elindították, és már 
több mint két millióan támogatták 
aláírásukkal; mivel a Petíciós Bizottság 
számtalan petíciót kapott, amelyek az EU–
USA kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
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főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást 
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok általi 
védelmét érintik;

Or. fr

Módosítás 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok 
általi védelmét érintik;

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek felvetik a civil 
társadalom EU–USA kereskedelmi 
megállapodással (TTIP) kapcsolatos 
aggodalmait; mivel a petíciók 
benyújtóinak aggodalmai főleg a 
környezetvédelmi, biztonsági és 
fogyasztóvédelmi normákat – például az 
import élelmiszerek minőségét, az USA 
által a természetes és jogi személyekről 
gyűjtött adatokkal kapcsolatos globális 
megfigyelési információk nyilvánosságra 
kerülését (az uniós polgárok „digitális 
önrendelkezéshez” való joga), az 
átláthatóságot és a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmust –
érintik;

Or. en

Módosítás 24
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg
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Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az USA által a 
természetes és jogi személyekről 
állítólagosan gyűjtött adatokat (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való 
joga), az átláthatóságot, a gazdasági hatást
és a beruházóknak a beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok általi
védelmét érintik;

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek az EU–USA 
kereskedelmi megállapodással (TTIP) 
kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; 
mivel a petíciók benyújtóinak aggodalmai 
főleg az import élelmiszerek minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az Unióból az 
USA-ba történő adattovábbítást, 
különösen az USA által a természetes és 
jogi személyekről gyűjtött adatok 
továbbítását (az uniós polgárok „digitális 
önrendelkezéshez” való joga), a 
tárgyalások során hiányzó átláthatóságot, 
a TTIP lehetséges – különösen a 
foglalkoztatást és a béreket érintő –
kedvezőtlen gazdasági hatását, valamint az 
állami hatóságok beruházó és állam 
közötti vitarendezési mechanizmusok 
révén történő szabályozási jogának a 
vállalatokra való átruházását érintik;

Or. en

Módosítás 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az Európai Bizottság által 
indított, a beruházásvédelemről szóló 
nyilvános konzultációban részt vevő 
polgárok 97%-a elutasította a beruházó és 
állam közötti vitarendezés eszközének 
TTIP-be való felvételét a beruházók 
közötti viták rendezése céljából;



PE522.063v01-00 16/64 AM\1055208HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 26
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az uniós polgároknak az uniós 
intézmények dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáféréshez fűződő joga 
alapvető jog, amely azt hivatott biztosítani, 
hogy részt vehessenek az uniós 
döntéshozatalban, és elszámoltathassák az 
EU-t és intézményeit, erősítve az Unió 
demokratikus jellegét;

Or. en

Módosítás 27
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az Európai Bizottsághoz 
összesen közel 150 000 válasz érkezett a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség keretein belüli 
beruházásvédelemről és beruházó és 
állam közötti vitarendezésről folytatott 
nyilvános konzultáció során, és a 
válaszadók 97%-a elutasította a beruházó 
és állam közötti vitarendezés TTIP-be való 
felvételét; mivel szokatlan módon számos 
beadvány egyéni válaszadóktól érkezett, 
ami rámutat arra, hogy milyen mértékben 
mozdult meg a közvélemény a TTIP miatt; 
mivel egyes válaszadók – köztük 
szakszervezetek, illetve nagy civil 
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társadalmi szervezetek – igen sok egyéni 
tagot képviselnek, akiknek száma messze 
meghaladja a Bizottsághoz beérkezett 
válaszok számát;

Or. en

Módosítás 28
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az uniós polgároktól érkezett, 
több tízezer uniós polgár aláírását 
tartalmazó petíciók mindegyike 
egyértelműen kritikus álláspontot képvisel 
a TTIP-ről folytatott tárgyalásokkal 
kapcsolatban, és figyelmeztet arra a 
veszélyre, amelyet egy ilyen megállapodás 
jelentene az európai életmódra nézve,
nevezetesen társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi téren és a demokrácia 
területén;

Or. en

Módosítás 29
Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az uniós állatjóléti, élelmiszer-
biztonsági, egészségügyi és állat-
egészségügyi normáknak meg nem felelő 
termékek behozatala hátrányos helyzetbe 
hozza az EU-n belüli mezőgazdasági 
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termelőket, fogyasztókat és állatokat;

Or. en

Módosítás 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel e tárgyalásokkal 
összefüggésben az Európai Bizottság által 
társadalmi és gazdasági szereplőkkel 
tartott találkozók több mint 90%-a 
nagyvállalatok képviselőivel zajlott, és 
csak 10%-a a szakszervezetek, a nem 
kormányzati szervezetek, illetve a 
társadalmi szervezetek képviselőivel;

Or. en

Módosítás 31
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel a Parlament és a Tanács nem 
harmadik felek ezeken a tárgyalásokon, és 
ezért nem tekinthetők a „kiemelt érdekelt 
felek” egy csoportjának;

Or. en

Módosítás 32
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
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Oedenberg

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel az európai ombudsman a TTIP 
átláthatóságával kapcsolatos 2014. júliusi 
vizsgálatában kivizsgálta a 
kulcsfontosságú dokumentumok 
visszatartását és a bizonyos érdekelt 
feleknek állítólagosan biztosított 
privilegizált hozzáférést; mivel az európai 
ombudsmanhoz több mint 6000 
elektronikus levél érkezett a TTIP-re 
vonatkozóan indított nyilvános 
konzultációja keretében;

Or. en

Módosítás 33
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel szociális téren a különböző 
petíciók súlyos aggályokat fogalmaznak 
meg a megállapodásnak a 
közegészségügyet, az uniós egészségügyi 
rendszereket és általában véve a 
közszolgáltatásokat, valamint a 
nyugdíjrendszereket érintő potenciális 
kedvezőtlen hatásaival kapcsolatban; 
mivel félelmek merülnek fel a 
munkafeltételek rosszabbodásával 
kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az 
Egyesült Államokban a
munkaviszonyokat nem szabályozzák, és 
nem létezik a kollektív szerződések 
kultúrája;

Or. en
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Módosítás 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel kutatásokat követően az európai 
ombudsman aggodalmát fejezte ki a 
TTIP-ről folytatott tárgyalások 
átláthatóságának és a nyilvánosság 
tárgyalásokban való részvételének hiánya 
miatt;

Or. en

Módosítás 35
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel gazdasági téren néhány petíció 
megkérdőjelezte azt a fő érvet, amely 
szerint a megállapodásnak köszönhetően 
több millió új munkahely jön létre; mivel 
a fogyasztóvédelem és a fogyasztói jogok 
szempontjából sok aggodalom 
fogalmazódott meg a megállapodás 
termékminőségre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban, tekintettel a tervek szerinti, 
alacsonyabb normák irányában történő 
harmonizációra, különösen az 
élelmiszerek esetében; mivel a petíciók 
benyújtói emlékeztetnek az abból adódó 
esetleges konfliktusra, hogy az egyesült 
államokbeli fogyasztóknak maguknak kell 
bizonyítaniuk a forgalmazott termékek 
káros hatásait, míg az uniós jogszabályok 
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előírják az új termékek 
ártalmatlanságának forgalomba hozatal 
előtti előzetes bizonyítását;

Or. en

Módosítás 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dd. mivel a TTIP-vel és a CETA-val 
szembeni európai polgári kezdeményezést 
több mint másfél millió európai polgár 
támogatta, akik mögött több mint 320 civil 
társadalmi szervezet állt;

Or. en

Módosítás 37
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dd. mivel a környezetvédelem területén 
néhány petíció utal arra, hogy a 
megállapodás veszélyeztetheti az 
elővigyázatosság uniós Szerződésekben 
foglalt elvét; mivel különböző petíciók 
utalnak arra, hogy a TTIP kedvezőtlenül
hatna az éghajlat védelemre, illetve a 
levegő-, talaj- és vízszennyezésre –
különösen a repesztéshez kapcsolódóan –, 
és általában véve az üzemanyag-minőségi 
normákra, valamint az állatjólétre; mivel 
több petíció aggályokat fogalmaz meg a 
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továbbra is kétséges egészségügyi 
hatásokkal járó GMO-termékek uniós 
piacon való elterjedésére gyakorolt 
hatásokkal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

De. mivel nem minden európai parlamenti 
képviselő jogosult belépni azon 
olvasótermekbe, ahol a tárgyalások részét 
képező egyes dokumentumok 
elolvashatók; a belépésre jogosultak 
számára előírt feltételek pedig 
gyakorlatilag lehetetlenné teszik az érdemi 
betekintést;

Or. en

Módosítás 39
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

De. mivel a demokráciát illetően a 
petíciók benyújtóinak legfőbb aggálya az, 
hogy a beruházó és állam közötti 
vitarendezés rendszeréhez hasonló 
mechanizmus veszélyeztetné a népek 
szuverenitását és a jogállamiságot, 
magánvállalatok érdekeinek alárendelve 
azokat; mivel sok petíció bírálja a 
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tárgyalások átláthatóságának általános 
hiányát; mivel a tárgyalási megbízásnak 
az európai ombudsman kérésére történő 
esetleges közzétételén túlmenően még sok 
az olyan tényező – köztük a csupán 
néhány európai parlamenti képviselő 
számára hozzáférhető, korlátozott 
olvasószoba megléte –, amely az 
átláthatóság hiányát mutatja; mivel az 
egyik petíció uniós szintű népszavazást 
szorgalmaz a megállapodás megkötése 
előtt;

Or. en

Módosítás 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
D f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Df. mivel az európai polgárok érdekeinek 
tárgyalások során történő védelmét 
hátrányosan érinthette az európai 
polgárok millióinak és politikai 
képviselőiknek az Egyesült Államok 
Nemzetbiztonsági Hivatala általi tömeges 
megfigyelése;

Or. en

Módosítás 41
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
D f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Df. mivel a legtöbb beérkezett petíció 
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kifejezetten felszólít vagy a tárgyalások 
Európai Bizottság általi leállítására, vagy 
a megállapodás Európai Parlament általi 
végső elutasítására;

Or. en

Módosítás 42
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

törölve

Or. fr

Módosítás 43
Ulrike Müller

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése, 
illetve az új gazdasági lehetőségek 
megteremtése céljából;

Or. en
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Módosítás 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és 
az Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolatnak és a kétoldalú 
beruházásoknak a fenntartható növekedés 
és a minőségi munkahelyteremtés, illetve 
az új gazdasági lehetőségek megteremtése
érdekében történő fejlesztése semmilyen 
tekintetben nem vezethet 
közszolgáltatásaink romlásához, a 
munkavállalói jogok csökkenéséhez, a 
környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és 
állatjóléti jogszabályok deregulációjához, 
illetve nem veszélyeztetheti az olyan 
alapvető demokratikus jogokat, mint a 
nyilvánosság döntéshozatali folyamatban 
való részvétele, az átláthatóság, illetve az 
államok saját gazdaságuk 
szabályozásához való szuverén joga;

Or. en

Módosítás 45
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
politikai párbeszéd kezdődjön az európai 
polgárokkal a TTIP-re vonatkozóan, 
különösen a „Stop TTIP” 
kezdeményezésnek az európai polgári 
kezdeményezésekhez hasonló kezelése 
révén, azaz megfelelő szinten fogadva a 
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szervezőket, közzétéve az üggyel 
kapcsolatos politikai és jogi 
következtetéseiket, és az Európai 
Parlamenttel közösen gondoskodva egy 
nyilvános meghallgatás megszervezéséről;

Or. fr

Módosítás 46
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat fontosságát, 
tekintettel arra, hogy a világ e két 
legnagyobb gazdasági szereplője adja a 
világ teljes GDP-jének több mint 45%-át;

Or. en

Módosítás 47
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolat és a kétoldalú 
beruházások fejlesztésének fontosságát a 
növekedés és a foglalkoztatás 
elősegítésében, illetve az új gazdasági 
lehetőségek megteremtésében;

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti 
kiegyensúlyozott kereskedelmi és 
beruházási kapcsolatok olyan megfelelő 
biztosítékokkal történő fejlesztésének 
fontosságát, amelyek a legmagasabb 
szintű munkaügyi, szociális, egészségügyi 
és környezetvédelmi normákat biztosítják 
globális szinten, a szociális és a környezeti 
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dömping kizárása céljából új gazdasági 
lehetőségek megteremtése és a 
globalizáció szabályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
haladéktalanul vessen véget a TTIP-ről 
folyó tárgyalásoknak, tekintettel a 
demokratikus biztosítékok, az átláthatóság 
és a nyilvánosság részvételének azokhoz 
kapcsolódó hiányára;

Or. en

Módosítás 49
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szabályozása közötti szükségtelen 
összeférhetetlenségek – így például az 
eljárások megkettőzése, a nem 
következetes termékelőírások és a kettős 
tesztelés – csökkentésére irányuló 
célkitűzést,

törölve

Or. en
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Módosítás 50
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása 
közötti szükségtelen összeférhetetlenségek 
– így például az eljárások megkettőzése, a 
nem következetes termékelőírások és a 
kettős tesztelés – csökkentésére irányuló 
célkitűzést,

2. elítéli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása 
közötti összeférhetetlenségek 
csökkentésére irányuló célkitűzést;

Or. fr

Módosítás 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása 
közötti szükségtelen összeférhetetlenségek
– így például az eljárások megkettőzése, a 
nem következetes termékelőírások és a 
kettős tesztelés – csökkentésére irányuló 
célkitűzést,

2. figyelmeztet arra, hogy az EU és az 
USA árukkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szabályozása közötti 
szükségtelen összeférhetetlenségek 
csökkentésére irányuló célkitűzéssel 
veszélybe kerülnek az európai 
jogszabályokban az élelmiszer-biztonságra 
és a gyógyszeripari termékekre vonatkozó 
követelmények tekintetében megállapított 
alapvető garanciák;

Or. en
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Módosítás 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása 
közötti szükségtelen összeférhetetlenségek 
– így például az eljárások megkettőzése, a 
nem következetes termékelőírások és a 
kettős tesztelés – csökkentésére irányuló 
célkitűzést,

2. üdvözli az Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása 
közötti összeférhetetlenségek – így például 
az eljárások megkettőzése és a nem 
következetes termékelőírások –
csökkentésére irányuló célkitűzést; kéri a 
Bizottságot, hogy mérlegelje azt a költség-
haszon forgatókönyvet, amely a tág 
értelemben vett nem vámjellegű 
intézkedések kölcsönös elismeréséből 
következhetne, beleértve a szabályozásnak 
a társadalom egésze – és nem csak a 
vállalkozások – szempontjából fennálló 
előnyeit;

Or. en

Módosítás 53
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szabályozása közötti szükségtelen 
összeférhetetlenségek – így például az 
eljárások megkettőzése, a nem 
következetes termékelőírások és a kettős 
tesztelés – csökkentésére irányuló 
célkitűzést,

2. üdvözli az EU és az USA közötti, a 
védelem és a kockázatkezelés eltérő 
megközelítéseivel nem igazolható 
technikai jellegű kereskedelmi akadályok 
– így például az eljárások megkettőzése, a 
nem következetes termékelőírások és a 
kettős tesztelés – megszüntetésére irányuló 
célkitűzést;

Or. en
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Módosítás 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy ellenezze a 
beruházó és állam közötti vitarendezés 
TTIP-be való felvételét, mivel a 
beruházásvédelem érvényesítésére 
léteznek egyéb lehetőségek, például 
belföldi jogorvoslatok;

Or. en

Módosítás 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
ellenezze a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerséget, tekintettel azokra 
a káros politikai, gazdasági, társadalmi és 
környezeti következményekre, amelyekre 
számos petíció figyelmeztetett;

Or. en

Módosítás 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
tárgyalások folytatása esetén ellenezze a 
beruházó és állam közötti vitarendezés 
TTIP-be való felvételét;

Or. en

Módosítás 57
Ulrike Müller

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, munkaügyi, környezetvédelmi,
elővigyázatossági fogyasztóvédelmi és 
kulturális sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

Or. en

Módosítás 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti a 
közszolgáltatásokat, illetve azt a jogot, 
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megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi,
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
gyógyszer-hozzáférési, adatvédelmi, 
munkajogi, fogyasztói jogi,
környezetvédelmi, állatjóléti és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

Or. en

Módosítás 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek ítélt egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

Or. en

Módosítás 60
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt az 
átfogó szuverén jogot, hogy mindkét oldal 
a maga által megfelelőnek tartott 
egészségügyi, biztonsági, 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
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szabályozást fogadjon el; sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

Or. en

Módosítás 61
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége nem érintheti azt a 
jogot, hogy mindkét oldal a maga által 
megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

3. kéri, hogy a szabályozás 
összeegyeztethetősége semmilyen 
tekintetben ne sértse az állami hatóságok 
azon jogát, hogy mindkét oldal a maga 
által megfelelőnek tartott egészségügyi, 
biztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és kulturális 
sokszínűségi szintnek megfelelő 
szabályozást fogadjon el;

Or. en

Módosítás 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az európai 
környezetvédelmi normák a jelenlegi 
szinten maradjanak;

Or. en
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Módosítás 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy az úgynevezett 
kulturális kivétel értelmében a kulturális 
szolgáltatásokat és termékeket az egyéb 
kereskedelmi szolgáltatásoktól és 
termékektől eltérően kell kezelni;

Or. en

Módosítás 64
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag 
fontosságát, és az európai 
áruszolgáltatókra és szolgáltatásnyújtókra 
vonatkozó vízumkönnyítést tekinti az 
egyik kulcselemnek a TTIP-megállapodás 
előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából;

törölve

Or. fr

Módosítás 65
Tonino Picula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag 
fontosságát, és az európai áruszolgáltatókra 

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag és az 
összes uniós tagállam polgáraira 
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és szolgáltatásnyújtókra vonatkozó 
vízumkönnyítést tekinti az egyik 
kulcselemnek a TTIP-megállapodás 
előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából;

vonatkozó vízumviszonosság 
bevezetésének fontosságát, és az európai 
áruszolgáltatókra és szolgáltatásnyújtókra 
vonatkozó vízumkönnyítést tekinti az 
egyik kulcselemnek a TTIP-megállapodás 
előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából;

Or. hr

Módosítás 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag 
fontosságát, és az európai áruszolgáltatókra 
és szolgáltatásnyújtókra vonatkozó 
vízumkönnyítést tekinti az egyik 
kulcselemnek a TTIP-megállapodás 
előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából;

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag 
fontosságát, és az európai áruszolgáltatókra 
és szolgáltatásnyújtókra vonatkozó 
vízumkönnyítést tekinti az egyik 
kulcselemnek a TTIP-megállapodás 
előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából, és kéri, hogy az terjedjen 
ki a harmadik országok Európai Unióban 
vagy Egyesült Államokban élő 
állampolgáraira is, szerte az egész 
területen védve a munkavállalói jogokat 
és biztosítva a minőségi foglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy az Amerikai 



PE522.063v01-00 36/64 AM\1055208HU.doc

HU

Egyesült Államok nem ratifikálta a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet olyan 
alapvető munkaügyi normákról szóló 
egyezményeit, mint a kollektív tárgyalás, 
az egyesülési szabadság és a szervezkedési 
jog;

Or. en

Módosítás 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
demokratikus döntéshozatalt alááshatja 
az, ha a munkavállalók védelmére 
kereskedelmi akadályként tekintenek;

Or. en

Módosítás 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi 
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

törölve

Or. en
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Módosítás 70
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi 
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

5. nyugtázza a Bizottság – egyelőre 
messzemenően elégtelen – erőfeszítéseit a 
TTIP-re vonatkozó tárgyalási folyamat 
átláthatóbbá tétele érdekében, különösen a 
TTIP-vel kapcsolatos tárgyalásokra 
vonatkozó európai irányelvek közzététele 
fényében (1103/13 CL 1);

Or. fr

Módosítás 71
Beatriz Becerra Basterrechea

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi 
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében
(1103/13 CL 1);

5. kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
erőfeszítéseket a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele 
(1103/13 CL 1) és az ombudsman által tett 
ajánlások fényében;

Or. es

Módosítás 72
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

5. emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak 
szem előtt kell tartania, hogy jogilag 
mindenkor köteles megfelelni a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozóan az 
1049/2001/EK rendeletben meghatározott 
szabályoknak, és ennélfogva elismeri, 
hogy a Bizottság végre elkezdett
erőfeszítéseket tenni a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

Or. en

Módosítás 73
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

5. üdvözli, hogy a Bizottság erőfeszítéseket 
tett a TTIP-re vonatkozó tárgyalási
folyamat átláthatóbbá tétele érdekében, 
különösen a TTIP-vel kapcsolatos 
tárgyalásokra vonatkozó európai 
irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1); hangsúlyozza, hogy az 
összes érdekelt féllel történő nyilvános 
konzultáció formájában megvalósuló 
közvetlen és nyílt párbeszéd révén 
biztosítani kell az átláthatóságot;

Or. en

Módosítás 74
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi 
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1);

5. üdvözli, hogy a Bizottság valódi 
erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó 
tárgyalási folyamat átláthatóbbá tétele 
érdekében, különösen a TTIP-vel 
kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó 
európai irányelvek közzététele fényében 
(1103/13 CL 1); sajnálja, hogy ezt az 
alapvető dokumentumot csak 2014. 
október 9-én tették közzé, holott a 
tárgyalások 2013 júniusában kezdődtek; 
úgy véli, hogy az Európai Bizottság és a 
Tanács ilyen alapvető dokumentumok 
közzétételével való késlekedése mindeddig 
akadályozta a TTIP-vel kapcsolatos, 
megfelelő információkon alapuló 
nyilvános vita kialakulását, és hozzájárult 
ahhoz, hogy a közvélemény jelentős része 
körében erősödött az Európai Unió és 
intézményeinek kedvezőtlen megítélése;

Or. en

Módosítás 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elítéli az átláthatóság és a 
nyilvánosság részvételének hiányát, 
valamint a TTIP-ről folytatott 
tárgyalásokat körülvevő maradiságot; 
támogatja az európai ombudsman azon 
kérését, hogy a tárgyalások során létrejött 
dokumentumokat az elkészülésüket 
követően haladéktalanul tegyék közzé; 
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emellett felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy gondolja át a TTIP-ről szóló európai 
polgári kezdeményezés blokkolására és 
elutasítására vonatkozó döntését;

Or. en

Módosítás 76
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az európai ombudsman annak 
kivizsgálására vonatkozó döntését, hogy 
milyen erőfeszítéseket tesz az Európai 
Bizottság a TTIP-ről szóló tárgyalások 
átláthatóvá és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétele érdekében; felhívja 
a Bizottságot, hogy mihamarabb hajtsa 
végre az ombudsman ajánlásait a 
konszolidált tárgyalási szövegek nyilvános 
hozzáférhetőségével, a TTIP 
dokumentumainak fokozottabb, proaktív 
közzétételével, valamint a Bizottság 
tisztviselői által a TTIP ügyében 
vállalkozói szervezetekkel, 
lobbicsoportokkal, illetve nem 
kormányzati szervezetekkel tartott 
találkozók nagyobb átláthatóságával 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 77
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy további lépésekre van 
szükség annak érdekében, hogy 
folytatódhassanak a Bizottság 
erőfeszítései az átláthatóság fokozása, 
valamint a különböző érdekelt felek –
különösen a civil társadalmi és 
fogyasztóvédelmi szervezetek – tárgyalási 
folyamatban való átfogóbb részvételének
és bevonásának előmozdítása érdekében, 
tekintettel a TTIP-nek az európai 
polgárok életét érintő lehetséges hatására;

Or. en

Módosítás 78
Ulrike Müller

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási 
folyamatot a Bizottság részéről az 
átláthatóság proaktívabb megközelítése, és 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen 
közzé dokumentumokat és tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat;

6. úgy véli, hogy a Bizottság részéről az 
átfogó átláthatóság proaktívabb 
megközelítése alapvető feltétele annak, 
hogy a polgárok szemében legitimebbé 
váljék a tárgyalási folyamat, és arra 
bátorítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
dokumentumok közzétételét, tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat, és megfelelően vonja be a 
tárgyalási folyamatba a regionális és a 
helyi szint képviselőit;

Or. en

Módosítás 79
Sylvie Goddyn
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási 
folyamatot a Bizottság részéről az 
átláthatóság proaktívabb megközelítése, és 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen 
közzé dokumentumokat és tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat;

6. úgy véli, hogy a demokratikus 
folyamathoz elengedhetetlen a Bizottság 
részéről az átláthatóság proaktívabb 
megközelítése, és arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé 
dokumentumokat és tegye elérhetővé a 
találkozókkal kapcsolatos információkat; 
valamint bocsássa az európai parlamenti 
képviselők rendelkezésére a tárgyalások 
elemeivel kapcsolatos információkat;

Or. fr

Módosítás 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási folyamatot 
a Bizottság részéről az átláthatóság 
proaktívabb megközelítése, és arra 
bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé 
dokumentumokat és tegye elérhetővé a 
találkozókkal kapcsolatos információkat;

6. felszólít az átláthatóság proaktívabb 
megközelítésére a Bizottság részéről, hogy 
a polgárok szemében legitimebbé váljék a 
tárgyalási folyamat, és arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé 
dokumentumokat és tegye elérhetővé a 
találkozókkal kapcsolatos információkat;

Or. en

Módosítás 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási 
folyamatot a Bizottság részéről az 
átláthatóság proaktívabb megközelítése, és 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen 
közzé dokumentumokat és tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tegye közzé 
az összes olyan dokumentumot, amelyről 
megállapodás született a tárgyalásokon, és 
hozza nyilvánosságra a TTIP-vel 
kapcsolatban rendelkezésre álló összes 
információt;

Or. en

Módosítás 82
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási folyamatot 
a Bizottság részéről az átláthatóság 
proaktívabb megközelítése, és arra bátorítja 
a Bizottságot, hogy tegyen közzé 
dokumentumokat és tegye elérhetővé a 
találkozókkal kapcsolatos információkat;

6. üdvözli az európai ombudsman 
észrevételeit a dokumentumok 
proaktívabb közzétételének 
szükségességére vonatkozóan; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye kellően 
figyelembe az ombudsman javaslatait, és 
különösen vizsgálja meg, hogy az adott 
TTIP-dokumentumokat belső 
véglegesítésük után, valamint azt követően 
előre meghatározott, rendszeres 
időközönként (többek között a 
dokumentumok tárgyalásokon történő 
előterjesztésekor) közzé lehet-e tenni;

Or. en

Módosítás 83
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási 
folyamatot a Bizottság részéről az 
átláthatóság proaktívabb megközelítése, és 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen 
közzé dokumentumokat és tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat;

6. úgy véli, hogy a tárgyalási folyamat
legitimebbé tételéhez elengedhetetlen a 
Bizottság részéről az átláthatóság 
proaktívabb megközelítése, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegye közzé az összes 
tárgyalási dokumentumot, ideértve az 
USA Uniónak tett ajánlatait, ahogyan az a 
Kereskedelmi Világszervezet keretén 
belüli összes nemzetközi kereskedelmi 
megállapodás esetében bevett gyakorlat,
és tegye elérhetővé a találkozókkal 
kapcsolatos információkat;

Or. en

Módosítás 84
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében 
legitimebbé tehetné a tárgyalási 
folyamatot a Bizottság részéről az 
átláthatóság proaktívabb megközelítése, és 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen 
közzé dokumentumokat és tegye 
elérhetővé a találkozókkal kapcsolatos 
információkat;

6. felszólítja a Bizottságot az alábbiakra:

– fogadjon el proaktívabb megközelítést az 
átláthatóság tekintetében, biztosítva, hogy 
a tárgyalások és az esetleges 
megállapodás legitimitást és közbizalmat 
élveznek;

– tájékoztassa az Egyesült Államokat 
annak fontosságáról, hogy a TTIP-
megállapodás véglegesítése előtt az uniós 
közvélemény számára közzétegyék 
különösen a közös tárgyalási szövegeket; 
emellett a Bizottságnak tájékoztatnia kell 
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az Egyesült Államokat arról, hogy az adott 
dokumentum közzétételének mellőzésére 
irányuló kéréseit meg kell indokolnia; a 
Bizottságnak az adott dokumentum 
tartalma alapján meg kell győződnie 
arról, hogy annak közzététele aláásná a 
nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő 
közérdeket; az, hogy az USA nem tartja 
kívánatosnak valamely dokumentum 
közreadását, nem elegendő ahhoz, hogy 
alkalmazható legyen a nemzetközi 
kapcsolatokhoz fűződő közérdek 
aláásására vonatkozó kivétel;

– vizsgálja meg, hogy az adott TTIP-
dokumentumot, annak belső véglegesítése 
után, valamint azt követően előre 
meghatározott, rendszeres időközönként 
(többek között a dokumentum 
tárgyalásokon történő előterjesztésekor) 
közzé lehet-e tenni; amennyiben nem 
alkalmazandó kivétel, az adott 
dokumentumot a Bizottságnak proaktívan 
közzé kell tennie; amennyiben valamely 
dokumentum nem tehető közzé 
proaktívan, referenciadokumentumot (és 
lehetőség szerint címét) kell 
nyilvánosságra hozni, indokolással együtt, 
amely az adott dokumentum tartalma 
alapján bemutatja, hogy annak közzététele 
aláásná a nemzetközi kapcsolatokhoz 
fűződő közérdeket, és ezért a dokumentum 
nem tehető közzé;

– tegye közzé weboldalán az általa eddig a 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmek nyomán közreadott 
számos TTIP-dokumentumot;

– vegye figyelembe az ombudsman 
nyilvános konzultációról szóló 
jelentésének „A nyilvánosság részvétele” 
című szakaszában foglalt vonatkozó 
javaslatokat;

– terjessze ki a TTIP-vel kapcsolatban a 
szakmai szervezetekkel vagy 
önfoglalkoztató személyekkel folytatott 
találkozókra vonatkozó átláthatósági 
előírásokat az igazgatói, az osztályvezetői 
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és a tárgyalói szintre; ennek magában kell 
foglalnia a találkozókban érintett összes 
személy nevét;

– proaktívan tegye közzé a TTIP ügyében 
a vállalkozói szervezetekkel, 
lobbicsoportokkal vagy nem kormányzati 
szervezetekkel tartott találkozók 
napirendjét és jegyzőkönyvét;

– vizsgálja meg, hogy miként lehetne 
kiterjeszteni a biztosi szint alatti szintekre 
azon (többek között az átláthatósági 
nyilvántartással kapcsolatos) 
kötelezettségeket, amelyek célja megfelelő 
egyensúly és reprezentativitás biztosítása a 
TTIP-vel kapcsolatban a szakmai 
szervezetekkel vagy önfoglalkoztató 
személyekkel folytatott találkozókon; 
ezeket a kötelezettségeket ki lehetne 
terjeszteni például az igazgatói, az 
osztályvezetői és a tárgyalói szintre;

– erősítse meg, hogy a TTIP-vel 
összefüggésben az érdekelt felektől hozzá 
beérkezett összes beadványt közzéteszik, 
kivéve ha a feladó megfelelő indokokkal 
szolgál a bizalmas kezelésre vonatkozóan, 
és készít egy nem bizalmas, közzétehető 
összefoglalót;

– biztosítsa, hogy a bizonyos harmadik 
felek számára közzétett dokumentumok 
mindenki számára elérhetővé váljanak, 
biztosítva ezáltal az összes polgárral 
szembeni egyenlő bánásmódot;

Or. en

Módosítás 85
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. mélyen sajnálja, hogy az európai 
parlamenti képviselők számára a TTIP 
tárgyalási szövegeihez biztosított 
hozzáférés rendkívül korlátozott, mivel 
csupán a dokumentumok igen csekély 
részét bocsátják rendelkezésükre, olyan 
módon, amely nem segíti elő a tárgyalások 
megfelelő parlamenti ellenőrzését; 
rámutat arra, hogy az Európai Parlament 
biztonságos olvasótermében elérhető
dokumentumok nem tartalmaznak 
konszolidált anyagokat, sem pedig az USA 
által előterjesztett szövegeket;

Or. en

Módosítás 86
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. bírálja, hogy a TTIP-vel kapcsolatos
tárgyalások anélkül folytatódtak, hogy 
megfelelően tisztázták volna az USA 
kormányának az uniós polgárokra és 
kormányokra irányuló tömeges 
megfigyelési tevékenységét; ezt sértőnek 
tartja az uniós polgárokkal szemben, és 
hiteles és elkötelezett fellépést vár a 
Bizottságtól ezen a téren, mielőtt 
bármilyen további lépésre kerülne sor a 
tárgyalásokon; úgy véli, hogy a 
megállapodást nem lehet megkötni, ha az 
ezen ügy által okozott bizalomhiány 
továbbra is fennáll;

Or. en
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Módosítás 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen;

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen; a dokumentumoknak 
továbbá az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén elérhetőnek kell lenniük, 
biztosítva, hogy valamennyi európai 
polgár ténylegesen hozzáférhessen a 
dokumentumokhoz, és valóban 
megérthesse őket;

Or. es

Módosítás 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a 
kereskedelempolitikai weboldalán elérhető 
TTIP-dokumentumok listája teljes legyen;

Or. en

Módosítás 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen;

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen, és a 
szakszervezetekkel, nem kormányzati 
szervezetekkel és civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott rendszeres 
találkozókkal segítse elő az ezen 
információkhoz való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 90
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen;

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen; valamint 
haladéktalanul és teljes körűen 
tájékoztassa az Európai Parlamentet az 
eljárás összes szakaszában, az Európai 
Unió Bírósága C-358/11. sz. ügyben 
hozott ítéletének megfelelően; továbbá 
biztosítson hozzáférést valamennyi
európai parlamenti képviselő számára az 
összes korlátozott hozzáférésű 
dokumentumhoz, és vegye fel a 
konszolidált szövegeket az európai 
parlamenti képviselők számára 
hozzáférhető dokumentumok jegyzékébe;

Or. fr

Módosítás 91
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája teljes legyen;

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a kereskedelempolitikai 
weboldalán elérhető TTIP-dokumentumok 
listája hozzáférhető, teljes, kimerítő és 
alapos legyen;

Or. en

Módosítás 92
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálja, hogy a több mint másfél 
millió európai által benyújtott petíciót az 
Európai Bizottság az európai polgári 
kezdeményezésre vonatkozó jogszabályi 
keretben foglalt korlátozások miatt nem 
minősítette európai polgári 
kezdeményezésnek; sajnálja, hogy ezek a 
korlátozások valójában azt eredményezik, 
hogy kereskedelmi kérdésekkel 
kapcsolatos európai polgári 
kezdeményezés csak egy adott 
kereskedelmi megállapodás 
hatálybalépése után lenne elfogadható, és 
hogy a folyamatban lévő kereskedelmi 
tárgyalások befolyásolására irányuló 
európai polgári kezdeményezések a 
jelenlegi keretek szerint nem 
engedélyezettek;

Or. en
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Módosítás 93
Julia Reda

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a TTIP nem 
veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális 
önrendelkezéshez való jogát, vagy az 
adatvédelemre vonatkozó európai 
jogszabályok betartását;

8. úgy véli, hogy a TTIP nem 
veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális 
önrendelkezéshez való jogát, vagy az 
adatvédelemre vonatkozó európai 
jogszabályok betartását; kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az adatvédelem 
kérdése – az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 7. és 8. cikkének tiszteletben 
tartása érdekében – ne szerepeljen a 
tárgyalások témái között;

Or. en

Módosítás 94
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a TTIP nem 
veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális 
önrendelkezéshez való jogát, vagy az 
adatvédelemre vonatkozó európai 
jogszabályok betartását;

8. úgy véli, hogy a köz érdekében az 
adatvédelmet nem szabad a TTIP-vel 
kapcsolatos lobbitevékenységek nyilvános 
ellenőrzésének automatikus akadályaként 
használni, és hogy az adatvédelmi 
aggályokat kezelni lehet azzal, hogy a 
találkozókra történő meghíváskor 
tájékoztatják a résztvevőket a neveik 
nyilvánosságra hozatalára irányuló 
szándékról;

Or. en

Módosítás 95
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a TTIP nem 
veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális 
önrendelkezéshez való jogát, vagy az 
adatvédelemre vonatkozó európai
jogszabályok betartását;

8. úgy véli, hogy a TTIP nem 
veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális 
önrendelkezéshez való jogát, vagy az 
adatvédelemre vonatkozó uniós
jogszabályok betartását, és hogy 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Bíróságnak a C-132/12. sz. 
ügyben, a személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jogra vonatkozóan 
hozott ítéletét és a javasolt általános 
adatvédelmi rendeletet;

Or. en

Módosítás 96
Ulrike Müller

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, amelyek 
esetében nem fogadhatóak el 
kompromisszumok, ilyen például a 
mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással, a 
hormonok állattenyésztésben történő 
használatával és a fogyasztók és az állatok 
egészségének védelmével, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsolatos felfogás 
eltérő az Egyesült Államokban és az 
Európai Unióban;

Or. en
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Módosítás 97
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy ennek keretében 
alkalmazzon pozitív listás megközelítést, 
ami előfeltétele annak, hogy az összes 
szereplő számára biztosított legyen az 
érthetőség;

Or. fr

Módosítás 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. kéri a Bizottságot, hogy a tárgyalások 
által érintett bizonyos területeken, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban, az európai normákat 
tekintsék vitán felül álló alapelveknek;

Or. es
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Módosítás 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a címkéken 
feltüntetendő információkra vonatkozó 
követelményekkel, a klónozással, a 
környezetvédelmi követelményekkel és 
minden egyéb, a fogyasztók és az állatok 
egészségét érintő normákkal kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

Or. en

Módosítás 100
Sylvie Goddyn

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek különös érzékenységét, 
ilyen például a mezőgazdasági ágazat, ahol 
a géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással, 
valamint általánosabban az élelmiszer-
ipari ágazatokkal és a fogyasztók 
egészségével kapcsolatos felfogás eltérő az 
Egyesült Államokban és az Európai 
Unióban;

Or. fr
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Módosítás 101
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, 
ennélfogva pedig felhívja a Bizottságot, 
hogy zárjon ki minden olyan rendelkezést 
a TTIP-megállapodás horizontális 
fejezeteiből és ágazati mellékleteiből, 
amely:

– vegyi anyagok és növényvédő szerek 
szabályozását vonná maga után,

– érintené az élelmiszer-biztonság 
integrált uniós megközelítését, többek 
között a GMO-kra vonatkozó uniós 
jogszabályokat,

– ösztönözné vagy elősegítené a fosszilis –
különösen a nem hagyományos –
tüzelőanyagok kitermelését, szállítását 
vagy alkalmazását, vagy akadályozná az 
EU vagy az USA éghajlattal és energiával 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósítását;

Or. en

Módosítás 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 

9. hangsúlyozza a tárgyalások azon 
területeinek érzékenységét, amelyek 
tekintetében az Unió és az Amerikai 
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géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

Egyesült Államok rendszerei alapvetően
eltérnek egymástól, ilyen például a 
mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
rendelkezések különbözőek; úgy véli, hogy 
a TTIP hatással lehet a környezetvédelmi
és a fogyasztók biztonságára vonatkozó 
előírásokra, mivel a GMO-k már vita 
tárgyát képezték az Unió és az Egyesült 
Államok között a Kereskedelmi 
Világszervezetben;

Or. en

Módosítás 103
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett 
bizonyos területek érzékenységét, ilyen 
például a mezőgazdasági ágazat, ahol a 
géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás eltérő az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban, és ezért kéri, hogy 
ezek a területek ne képezzék szabályozási 
együttműködés, valamint további 
egészségügyi és növény-egészségügyi 
szabványokra és a kereskedelem technikai 
akadályaira vonatkozó szabályozások 
tárgyát; azon területeket érintően, 
amelyek esetében már folyik kereskedelem 
érzékeny ágazatokban, ideértve a GMO-
kat, egyértelmű címkézési szabályok 
meghatározására szólít fel a fogyasztók 
választási lehetőségeinek megerősítése 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. javasolja a WTO vitarendezési 
joggyakorlatának figyelembevételét, mivel 
az Unió és az Amerikai Egyesült Államok 
közötti közelmúltbeli viták betekintést 
nyújtanak a kereskedelmi kapcsolat vitás 
kérdéseibe;

Or. en

Módosítás 105
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. rámutat arra, hogy a nyilvánosság
petíciók útján nagyfokú ellenőrzés alatt 
tartja a megállapodást, amely petíciók 
jelentős aggályokat vetnek fel a 
tárgyalások átláthatóságával, valamint a 
munkavállalói jogokra és a 
közszolgáltatásokra – köztük az 
egészségügyre, a szociális 
szolgáltatásokra, az oktatásra, a 
vízellátásra és a szennyvízelvezetésre –
gyakorolt kedvezőtlen hatásokkal 
kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás 106
Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
szilárdan kötelezze el magát az uniós 
jogszabályokban meghatározott 
élelmiszer-biztonsági, egészségügyi és 
állat-egészségügyi, valamint állatjóléti 
előírások szigorú betartása mellett,
valamint hogy biztosítsa, hogy ne 
sérüljenek az Európai Unió alapvető 
értékei, például az elővigyázatosság elve, 
az állatok érző lényekként való elismerése 
az EUMSZ 13. cikkében foglaltaknak 
megfelelően, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, és tartsák tiszteletben 
ezeket;

Or. en

Módosítás 107
Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. felhívja az Európai Bizottságot annak 
megakadályozására, hogy olyan termékek 
kerüljenek az uniós piacra, amelyeket 
nem az uniós élelmiszer-biztonsági, 
egészségügyi és állat-egészségügyi, 
valamint állatjóléti normáknak 
megfelelően állítottak elő;

Or. en
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Módosítás 108
Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. felhívja az Európai Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az olyan termékek, 
mint a GMO-k vagy a klónozott állatokból 
és utódaikból származó termékek, 
valamint az Unióban tiltott anyagokat 
tartalmazó termékek ne jelenhessenek 
meg az uniós piacon, illetve ne 
kerülhessenek be az uniós 
élelmiszerláncba;

Or. en

Módosítás 109
Ulrike Müller

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk.

10. hangsúlyozza, hogy az 
elővigyázatosságon alapuló
fogyasztóvédelem, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelés nem képezheti alku 
tárgyát.

Or. en

Módosítás 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk.

10. hangsúlyozza, hogy a 
fogyasztóvédelem, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelés az európai polgárok 
konkrét igényeinek és elvárásainak tesz 
eleget.

Or. en

Módosítás 111
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk.

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre, a legmagasabb szintű 
környezetvédelmi normákra és az ipari 
kibocsátás Unión és Egyesült Államokon 
belüli legszigorúbb ellenőrzésére, 
valamint a polgárok adatainak védelmét 
szolgáló megfelelő biztosítékokra kellene 
összpontosítaniuk; a tárgyalófeleknek 
mindaddig nem szabadna mérlegelniük 
adatvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat a TTIP 
keretében, amíg le nem zárul az EU és az 
USA között e téren folyamatban lévő 
jogalkotási munka;
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Or. en

Módosítás 112
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk.

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá a 
környezetre, az élelmiszer-biztonságra és a 
beruházásokra vonatkozó európai 
standardoknak való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk; ezért hangsúlyozza, 
hogy fenn kell tartani a magas szintű 
normákat és az olyan bevált 
gyakorlatokat, mint az alapos 
kockázatelemzési folyamatok annak 
megállapítása céljából, hogy mely GMO-k 
forgalomba hozatala engedélyezett az 
Unió piacán;

Or. en

Módosítás 113
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk.

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalásoknak a 
fogyasztóvédelemre, továbbá az 
élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó 
magasabb európai minőségi és biztonsági 
standardoknak való megfelelésre kellene 
összpontosítaniuk, többek között az 
alábbiak elérése céljából:
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– a gyógyszerekre vonatkozóan végzett 
klinikai vizsgálatokból származó klinikai 
adatok teljes körű átláthatósága és 
nyilvános hozzáférhetősége;

– az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozóan végzett klinikai 
vizsgálatokból származó klinikai adatok 
teljes körű átláthatósága és nyilvános 
hozzáférhetősége;

– az emberi, állati, illetve növényi élet és 
egészség védelme a két oldal 
érzékenységeinek és alapvető értékeinek 
tiszteletben tartása és megőrzése révén, 
amilyen például az Unió számára az 
elővigyázatosság elve;

Or. en

Módosítás 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ángela Vallina

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről 
folytatott tárgyalások központi elemévé 
kell tenni az egyes államok és maga az 
Európai Unió jogalkotáshoz és 
gazdaságszabályozáshoz való szuverén 
jogának tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10a. rámutat arra, hogy a beruházó és 
állam közötti vitarendezés fő célja a 
beruházók önkényes közigazgatási 
határozatokkal szembeni védelme azon 
országokban, ahol alacsony szintű a 
jogbiztonság; hangsúlyozza, hogy az 
eddigi tapasztalatok szerint a kormányok 
közérdeket szolgáló jogszabályok 
meghozatalára való képességét súlyosan 
korlátozhatja az a veszély, hogy nagy 
multinacionális vállalatok kártérítési 
igényeivel kell szembesülniük;

Or. en

Módosítás 116
Michèle Rivasi

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felhívja a Bizottságot, hogy jelölje 
meg, hogyan és mikor fogja végrehajtani 
az egyes javasolt intézkedéseket, és 
hogyan fogja elvégezni az említett petíciók 
nyomon követését; mivel a tárgyalások 
folyamatban vannak, hasznos volna, ha a 
Bizottság két hónapon belül, 2015. május 
31-ig elvégezné a nyomon követést.

Or. en

Módosítás 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10a. aggodalmának ad hangot a 
magánérdekek védelme terén növekvő 
befolyás miatt, amely a beruházó és állam 
közötti vitarendezés (ISDS) rendszereinek 
összehangolásával valósulna meg; a 
közösségi jogszabályok végső 
értelmezésének mindenképpen az Európai 
Unió Bíróságának kizárólagos 
hatáskörébe kell tartoznia.

Or. es

Módosítás 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. úgy véli, hogy mivel a beruházó és 
állam közötti vitarendezéssel foglalkozó
bíróságok a nemzeti és az uniós jogot is 
értelmeznék, értelmezve és alkalmazva is 
az uniós alapvető jogokat és az uniós jog 
alapvető elveit, a beruházó és állam 
közötti vitarendezés felvétele 
összeegyeztethetetlen lenne az Európai 
Unió Bíróságának az uniós jog végső 
értelmezése tekintetében fennálló 
kizárólagos joghatóságával.

Or. en


