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

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties van 23 
oktober 2012 over de economische en 
handelsbetrekkingen met de Verenigde 
Staten1, van 23 mei 2013 over de handels-
en investeringsbesprekingen van de EU 
met de Verenigde Staten van Amerika2, 
van 12 maart 2014 over het 
surveillanceprogramma van de NSA in de 
VS, toezichthoudende instanties in 
verschillende lidstaten en gevolgen voor 
de grondrechten van EU-burgers en voor 
de trans-Atlantische samenwerking op het 
gebied van justitie en binnenlandse 
zaken3,

Or. en

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

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2015 
over het jaarverslag over de activiteiten 
van de Europese Ombudsman in 2013,

Or. en

                                               
1 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 53.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2013)0227.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2014)0230
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Amendement 3
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Commissie op dit 
moment namens de Europese Unie 
onderhandelingen voert met de Verenigde 
Staten over een veelomvattende 
overeenkomst voor een handels- en 
investeringspartnerschap (trans-Atlantische 
handels- en investeringspartnerschap –
TTIP);

A. overwegende dat de Commissie op dit 
moment namens de Europese Unie 
onderhandelingen voert met de Verenigde 
Staten over een diepe, veelomvattende 
overeenkomst met strenge normen voor 
een handels- en investeringspartnerschap
(trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap – TTIP) die erop 
gericht is commerciële uitwisseling van 
goederen en diensten te bevorderen en te 
vergemakkelijken en investeringen te 
stimuleren door onder meer 
handelsbelemmeringen weg te nemen;
overwegende dat een significant aantal 
Europese burgers gegronde bezorgdheid 
heeft geuit dat deze overeenkomst een 
bedreiging voor fundamentele EU-
regelgeving zou vormen, in het bijzonder 
op het gebied van arbeidsrechten, 
milieubescherming en voedsel- en 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 4
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Commissie op dit 
moment namens de Europese Unie 
onderhandelingen voert met de Verenigde 

A. overwegende dat voorzitter Juncker elk 
lid van de nieuwe Commissie had 
uitgenodigd om "alle contacten en 
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Staten over een veelomvattende 
overeenkomst voor een handels- en 
investeringspartnerschap (trans-Atlantische 
handels- en investeringspartnerschap –
TTIP);

vergaderingen openbaar te maken die we 
met beroepsorganisaties of zelfstandigen 
hebben over zaken met betrekking tot 
besluitvorming en implementatie binnen 
de EU" ten aanzien van een 
veelomvattende overeenkomst voor een 
handels- en investeringspartnerschap
(trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap – TTIP), dat de 
Commissie op het moment namens de 
Europese Unie aan het onderhandelen 
is; overwegende dat meer transparantie en 
een grotere inspanning om het openbare 
debat proactief te informeren de enige 
effectieve wijze is om openbare 
verwarring of onbegrip te voorkomen;

Or. en

Amendement 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende de resultaten van de 
openbare raadpleging die door de 
Europese Commissie is gestart ten 
aanzien van het mechanisme voor 
investeringsbescherming en ISDS in het 
TTIP;

Or. en

Amendement 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina
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Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende de brief die door 
hoofdonderhandelaar van de EU Ignacio 
García-Bercero aan zijn Amerikaanse 
tegenhanger Daniel Mullany is gestuurd,
waarin hij op 5 juni 2014 zegt dat "alle 
documenten die verband houden met de 
onderhandelingen blijven maximaal 30 
jaar niet openbaar";

Or. en

Amendement 7
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de TIPP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen;

B. overwegende dat de TIPP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen, met 
name door opheffing van de non-tarifaire 
belemmeringen en meer bepaald door te 
streven naar convergentie van de 
wetgevingen op de kleinste 
gemeenschappelijke basis;

Or. fr

Amendement 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen;

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft
om de activiteiten van grote 
multinationale ondernemingen in de
Europese Unie en de Verenigde Staten te
bevorderen, waardoor de capaciteit van de 
Europese Unie en haar lidstaten om 
wetgeving in te voeren die de macht van 
deze multinationale ondernemingen in 
een gedereguleerde vrije markt zou 
beperken, wordt verzwakt;

Or. en

Amendement 9
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen;

B. overwegende dat het TTIP officieel tot 
doel heeft het handelsverkeer en de 
wederzijdse investeringen tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten te 
doen toenemen;

Or. en

Amendement 10
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen;

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika te doen 
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toenemen zonder inbreuk te maken op de 
principes die in de acquis communautaire 
zijn bepaald;

Or. en

Amendement 11
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het TTIP tot doel 
heeft het handelsverkeer en de 
wederzijdse investeringen tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten te 
doen toenemen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het TTIP tot doel heeft 
het handelsverkeer en de wederzijdse 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten te doen toenemen;

B. overwegende dat om bij te dragen aan
het welzijn van alle Europese burgers de 
doelstellingen van het TTIP de volgende 
dienen te zijn: reguleren van globalisering 
en ondersteuning van duurzame handels-
en investeringsstromen op evenwichtige 
wijze in heel Europa, duurzame 
economische groei, scheppen van 
fatsoenlijke banen en bevorderen van het
Europese sociale model;

Or. en
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Amendement 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de 
mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP;

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote sociale afwijzing en 
zorg onder het publiek hebben gewekt, 
gezien de mogelijke negatieve
economische, sociale en politieke weerslag 
van het TTIP;

Or. en

Amendement 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de
mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP;

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de 
economische, sociale en politieke
implicaties van het TTIP;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de 
mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP;

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de 
mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP en de 
geheimzinnige wijze waarop de 
onderhandelingen zijn gevoerd,

Or. en

Amendement 16
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien de 
mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP;

C. overwegende dat deze onderhandelingen 
een ongekend grote belangstelling onder 
het publiek hebben gewekt, gezien:

- de mogelijke economische, sociale en 
politieke weerslag van het TTIP op 
toekomstige regels en normen die 
gevolgen voor EU-burgers hebben op een 
wijze die vergelijkbaar is met wetgeving, 
op terreinen zoals voedselveiligheid, 
auto's, chemische stoffen, 
geneesmiddelen, energie, het milieu en de 
werkplek;

- het gebrek aan transparantie tijdens de 
lopende onderhandelingen en het feit dat 
er geen sprake is van een openbaar 
belang ten aanzien van internationale 
betrekkingen voor de naleving van 
ongemotiveerde of onredelijke verzoeken 
om documenten niet te openbaren. Indien 
hiervan niet wordt uitgegaan, zou dit 
betekenen dat de internationale partner 
een ongebonden veto heeft op de 
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openbaarmaking van dergelijke 
documenten die in het bezit zijn van de 
instellingen van de EU;

- het overweldigende aantal reacties op de 
openbare raadpleging van de 
Ombudsvrouw waarin zorgen worden 
geuit over de vermeende dominantie van 
bedrijven bij vergaderingen en contacten 
met de Commissie met betrekking tot
TTIP en de behoefte aan grotere 
transparantie in deze zin;

Or. en

Amendement 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de voormalige 
voorzitter van de Commissie José Manuel 
Barroso het maatschappelijk middenveld 
opriep om een constructieve en betrokken 
rol bij de onderhandelingen van het TTIP 
te spelen;

Or. en

Amendement 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat er vanuit het 
maatschappelijk middenveld zorgen zijn 
geuit over het trans-Atlantisch handels-
en investeringspartnerschap zijn geuit;
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Or. en

Amendement 19
Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat artikel 344 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat 
"de lidstaten zich ertoe verbinden een 
geschil betreffende de uitlegging of de 
toepassing van de Verdragen niet op 
andere wijze te doen beslechten dan 
daarin is voorgeschreven";

Or. en

Amendement 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag EU-VS
(TTIP) worden ingebracht; overwegende 
dat de belangrijkste bezwaren betrekking 
hebben op de risico's rond de kwaliteit van 
ingevoerde voedingswaren, informatie die 
door de VS zou worden vergaard omtrent 
natuurlijke personen en rechtspersonen (het 
recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, 
economische effecten, en de bescherming 

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een groot aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin
voor het grootste deel bezwaren tegen het 
handelsverdrag EU-VS (TTIP) worden 
ingebracht en het handelsverdrag wordt 
afgewezen; overwegende dat de 
belangrijkste gebieden waarover zorgen 
bestaan en die worden afgewezen,
betrekking hebben op de risico's rond de
veiligheid en kwaliteit van ingevoerde 
voedingswaren, informatie die door de VS 
zou worden vergaard omtrent natuurlijke 
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van investeerders via het mechanisme voor 
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS);

personen en rechtspersonen (het recht van 
EU-burgers op "digitale zelfbeschikking"), 
transparantie, negatieve economische
aspecten, gevolgen voor de 
werkgelegenheid, openbare diensten, 
sociale- en arbeidsrechten, dierenwelzijn 
en het verlies aan democratische 
soevereiniteit als gevolg van het
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten
(ISDS);

Or. en

Amendement 21
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag tussen 
de EU en de VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste 
bezwaren betrekking hebben op de risico's 
rond de kwaliteit van ingevoerde 
voedingswaren, informatie die door de VS 
zou worden vergaard omtrent natuurlijke 
personen en rechtspersonen (het recht van 
EU-burgers op "digitale zelfbeschikking"), 
transparantie, economische effecten, en de 
bescherming van investeerders via de
regeling geschillenbeslechting tussen
investeerder en staatsoverheid (ISDS);

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag tussen 
de EU en de VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste 
bezwaren betrekking hebben op de risico's 
rond de veiligheid en kwaliteit van 
ingevoerde voedingswaren, informatie die 
door de VS zou worden vergaard omtrent 
natuurlijke personen en rechtspersonen (het 
recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, 
economische effecten, en de bescherming 
van investeerders via het mechanisme voor
de beslechting van geschillen tussen
investeerders en staten (ISDS);

Or. en

Amendement 22
Michèle Rivasi
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Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag EU-VS
(TTIP) worden ingebracht; overwegende 
dat de belangrijkste bezwaren betrekking 
hebben op de risico's rond de kwaliteit van 
ingevoerde voedingswaren, informatie die 
door de VS zou worden vergaard omtrent 
natuurlijke personen en rechtspersonen (het 
recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, 
economische effecten, en de bescherming 
van investeerders via de regeling 
geschillenbeslechting tussen investeerder 
en staatsoverheid (ISDS);

D. overwegende dat de Commissie op 10 
september 2014 heeft geweigerd het 
Europees burgerinitiatief Stop TTIP in te 
schrijven omdat zij van mening was dat 
dit buiten het kader viel van de 
bevoegdheden van de Europese 
Commissie om een voor de 
tenuitvoerlegging van de verdragen 
noodzakelijke rechtshandeling van de 
Unie in te dienen; overwegende dat 
dientengevolge buiten de procedure als 
voorzien in Verordening (EU) nr. 
211/2011 een initiatief "Stop TTIP" is 
gestart waarvoor al meer dan een miljoen 
handtekeningen zijn verzameld; 
overwegende dat de Commissie
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag EU-VS
(TTIP) worden ingebracht; overwegende 
dat de belangrijkste bezwaren betrekking 
hebben op de risico's rond de kwaliteit van 
ingevoerde voedingswaren, informatie die 
door de VS zou worden vergaard omtrent 
natuurlijke personen en rechtspersonen (het 
recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, 
economische effecten, en de bescherming 
van investeerders via de regeling 
geschillenbeslechting tussen investeerder 
en staatsoverheid (ISDS);

Or. fr

Amendement 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag tussen 
de EU en de VS (TTIP) worden 
ingebracht; overwegende dat de 
belangrijkste bezwaren betrekking hebben 
op de risico's rond de kwaliteit van 
ingevoerde voedingswaren, informatie die 
door de VS zou worden vergaard omtrent 
natuurlijke personen en rechtspersonen (het 
recht van EU-burgers op "digitale 
zelfbeschikking"), transparantie, 
economische effecten, en de bescherming 
van investeerders via het mechanisme voor
de beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS);

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren van het maatschappelijk 
middenveld tegen het handelsverdrag EU-
VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste zorgen
betrekking hebben op het milieu, de
veiligheid en normen voor de
bescherming van consumenten zoals de
kwaliteit van ingevoerde voedingswaren,
wereldwijde openbaarmaking van toezicht 
inzake de informatie die door de VS zou 
worden vergaard omtrent natuurlijke 
personen en rechtspersonen (het recht van 
EU-burgers op "digitale zelfbeschikking"), 
transparantie en het mechanisme voor 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS);

Or. en

Amendement 24
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag tussen 
de EU en de VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste 
bezwaren betrekking hebben op de risico's 
rond de kwaliteit van ingevoerde 
voedingswaren, informatie die door de VS
zou worden vergaard omtrent natuurlijke 
personen en rechtspersonen (het recht van 
EU-burgers op "digitale zelfbeschikking"),

D. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften een aantal 
verzoekschriften heeft ontvangen waarin 
bezwaren tegen het handelsverdrag tussen 
de EU en de VS (TTIP) worden ingebracht; 
overwegende dat de belangrijkste 
bezwaren betrekking hebben op de risico's 
rond de kwaliteit van ingevoerde 
voedingswaren, de overdracht van 
gegevens van de EU aan de VS, in het 
bijzonder informatie die door de VS is 
verzameld met betrekking tot natuurlijke 
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transparantie, economische effecten, en de
bescherming van investeerders via het 
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten
(ISDS);

personen en rechtspersonen (het recht van 
EU-burgers op "digitale zelfbeschikking")
het gebrek aan transparantie van de 
onderhandelingen, de mogelijk negatieve
economische effecten van het TTIP, in het 
bijzonder wat betreft werkgelegenheid en
lonen, en de overdracht van het recht van 
overheidsdiensten om ondernemingen via 
het mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten
(ISDS) te reguleren;

Or. en

Amendement 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat 97% van de 
burgers die deelnamen aan de openbare 
raadpleging ten aanzien van 
investeringsbescherming die door de 
Europese Unie is gestart, de opname van 
het ISDS-instrument afwees om 
geschillen tussen investeerders en staten 
te beslechten;

Or. en

Amendement 26
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het recht van EU-
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burgers op documenten die in het bezit 
zijn van EU-instellingen een 
fundamenteel recht is dat beoogt te 
verzekeren dat zij aan EU-besluitvorming 
kunnen deelnemen en de EU en haar 
instellingen ter verantwoording kunnen 
roepen, waardoor het democratische 
karakter van de Unie wordt versterkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
Commissie in totaal bijna 150.000 reacties 
kreeg op haar openbare raadpleging 
inzake investeringsbescherming en de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten in het trans-
Atlantisch handels- en 
investeringspartnerschap, waarvan 97% 
de opname van ISDS in het TTIP afwees; 
overwegende dat het ongebruikelijk was 
dat vele antwoorden van afzonderlijke 
respondenten kwamen, wat iets zegt over 
de omvang van de sociale mobilisatie ten 
aanzien van het TTIP; overwegende dat 
sommige respondenten, zoals vakbonden 
of grote maatschappelijke organisaties, 
een groot aantal afzonderlijke leden 
vertegenwoordigen die het totaal aantal 
antwoorden dat de Commissie heeft 
ontvangen, ruim overschrijdt;

Or. en

Amendement 28
Michèle Rivasi
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Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat alle ontvangen 
verzoekschriften van EU-burgers, waarin 
duizenden handtekeningen van EU-
burgers zijn verzameld, een duidelijk 
kritische positie innemen ten aanzien van 
de TTIP-onderhandelingen en 
waarschuwen voor de bedreiging die een 
dergelijke overeenkomst voor de Europese 
manier van leven zou opleveren, te weten 
op sociaal, economisch en milieugebied;

Or. en

Amendement 29
Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de invoer van 
producten die niet voldoen aan de EU-
normen inzake dierenwelzijn, 
voedselveiligheid en menselijke en 
dierlijke gezondheid, nadelig is voor 
landbouwers, consumenten en dieren in 
de EU;

Or. en

Amendement 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina
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Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat in de context van 
deze onderhandelingen meer dan 90% 
van de vergaderingen die de Europese 
Commissie met sociale en economische 
spelers heeft gehad, hebben 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van grote ondernemingen en minder dan 
10% hiervan hebben plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van vakbonden, ngo's 
of sociale organisaties;

Or. en

Amendement 31
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat het Parlement en 
de Raad geen derden zijn bij deze 
onderhandelingen en daarom niet kunnen 
worden geschaard onder een groep van 
"geprivilegieerde belanghebbenden";

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat het onderzoek van 
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de Europese Ombudsvrouw van juli 2014 
ten aanzien van de transparantie van het 
TTIP nauwkeurig keek naar het 
achterhouden van belangrijke 
documenten en vermeende verstrekking 
van bevoorrechte toegang voor bepaalde 
belanghebbenden; overwegende dat de 
Europese Ombudsvrouw meer dan 6.000 
e-mails ontving in antwoord op haar 
openbare raadpleging over het TTIP;

Or. en

Amendement 33
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat op het sociale vlak 
de verschillende verzoekschriften hun 
diepe zorgen uiten ten aanzien van de 
mogelijk negatieve effecten van de 
overeenkomst op de volksgezondheid, de 
sanitaire systemen en openbare diensten 
in het algemeen in de EU, alsook 
pensioenregelingen; overwegende dat de 
angst opduikt voor een verslechtering van 
werkomstandigheden met het oog op het 
gebrek aan wetgeving op het terrein van 
arbeidsverhoudingen en de afwezigheid 
van een cultuur van collectieve 
overeenkomsten in de VS;

Or. en

Amendement 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina
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Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quater. overwegende dat de Europese 
Ombudsvrouw na onderzoek haar zorgen 
heeft geuit over het gebrek aan 
transparantie en inspraak van het publiek 
bij de onderhandelingen over het TTIP;

Or. en

Amendement 35
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quater. overwegende dat op het 
economische vlak in een aantal 
verzoekschriften het kernargument wordt 
aangevochten dat er als gevolg van de 
overeenkomst miljoenen nieuwe banen 
worden geschapen; overwegende dat 
vanuit het perspectief van 
consumentenbescherming en 
consumentenrechten er vele zorgen zijn 
geuit over de effecten van de 
overeenkomst ten aanzien van 
productkwaliteit in de zin dat er een 
harmonisatie in de richting van lagere 
normen is voorzien; met een bijzondere 
nadruk op levensmiddelen; overwegende 
dat de indieners van verzoekschriften 
herinneren aan het mogelijke conflict dat 
ontstaat uit het feit dat klanten in de VS 
zelf nadelige effecten van producten op de 
markt moeten aantonen, terwijl de EU-
wetgeving een bewijs van 
onschadelijkheid eist voorafgaand aan de 
toelating van nieuwe producten op de 
markt;
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Or. en

Amendement 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quinquies. overwegende dat meer dan 
anderhalf miljoen Europese burgers, 
gesteund door meer dan 320 
maatschappelijke organisaties, het 
Europees burgerinitiatief dat zich tegen 
TTIP en CETA keert, heeft ondersteund;

Or. en

Amendement 37
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quinquies. overwegende dat op het 
milieuvlak in een aantal verzoekschriften 
wordt verwezen naar de bedreiging die de 
overeenkomst zou opleveren voor het 
voorzorgsprincipe dat in de EU-verdragen 
is verankerd; overwegende dat in 
verschillende verzoekschriften wordt 
verwezen naar de negatieve invloed die 
het TTIP op klimaatbescherming en ten 
aanzien van lucht-, bodem- en 
watervervuiling zou hebben, in het 
bijzonder met betrekking tot 
frackingactiviteiten en in het algemeen 
met betrekking tot normen voor 
brandstofkwaliteit, alsmede dierenwelzijn; 
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overwegende dat in verscheidene 
verzoekschriften zorgen worden geuit over 
de effecten die het TTIP zou hebben op de 
verspreiding van ggo-producten op de 
Europese markt, waarbij de effecten op de 
gezondheid nog steeds onzeker zijn;

Or. en

Amendement 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D sexies. overwegende dat niet alle leden 
van het Europees Parlement het recht op 
toegang tot de leeszalen hebben waar een 
aantal van de documenten die deel 
uitmaken van de onderhandelingen, 
kunnen worden gelezen; en de 
voorwaarden die worden opgelegd aan 
degenen die toegang tot deze leeszalen 
hebben, zorgen ervoor dat een 
betekenisvolle raadpleging praktisch 
onmogelijk is;

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D sexies. overwegende dat op 
democratisch vlak de diepste zorg van de 
indieners van verzoekschriften de 
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bedreiging van volkssoevereiniteit en de 
rechtsstaat is die door een mechanisme 
als het ISDS zou ontstaan, waardoor 
dezen aan private zakelijke belangen 
worden onderworpen; overwegende dat 
veel van de indieners van verzoekschriften 
kritiek hebben op het algemene gebrek 
aan transparantie van de 
onderhandelingen; overwegende dat los 
van de uiteindelijke openbaarmaking van 
het onderhandelingsmandaat na het 
verzoek van de Ombudsvrouw van de EU, 
er nog steeds vele elementen zijn die een 
gebrek aan transparantie vertonen, zoals 
het bestaan van een beperkende leeszaal 
voor slechts enkele leden van het 
Europees Parlement; overwegende dat in 
een verzoekschrift om een referendum in 
de hele EU wordt gevraagd voordat de 
overeenkomst wordt afgerond;

Or. en

Amendement 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D septies. overwegende dat de verdediging 
van de belangen van Europese burgers bij 
de onderhandelingen ernstig kan zijn 
geschaad door het massale toezicht op 
miljoenen Europese burgers en hun 
politieke vertegenwoordigers, uitgevoerd 
door de National Security Agency van de 
Verenigde Staten;

Or. en
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Amendement 41
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D septies. overwegende dat de meeste van 
de ontvangen verzoekschriften expliciet 
oproepen om de onderhandelingen door 
de Europese Commissie te laten te 
stoppen of om de overeenkomst 
uiteindelijk door het Europees Parlement 
te laten afwijzen;

Or. en

Amendement 42
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en 
nieuwe economische kansen te scheppen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 43
Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en 
nieuwe economische kansen te scheppen;

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen met als 
doel groei en werkgelegenheid te 
bevorderen en nieuwe economische kansen 
te scheppen;

Or. en

Amendement 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en 
nieuwe economische kansen te scheppen;

1. onderstreept dat de ontwikkeling van de
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika om een 
duurzame groei en het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige
werkgelegenheid te bevorderen en nieuwe 
economische kansen te scheppen er niet 
toe kan leiden dat onze openbare diensten 
op enige manier worden geschaad, 
arbeidsrechten worden beperkt, onze 
wetgeving op milieugebied, op het gebied 
van voedselbescherming en dierenwelzijn 
wordt gedereguleerd, of een bedreiging 
vormt voor basisdemocratische rechten 
zoals openbare deelname aan 
besluitvorming, transparantie of de 
soevereiniteit van staten om hun eigen 
economie te reguleren;

Or. en
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Amendement 45
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en 
nieuwe economische kansen te scheppen;

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

Or. fr

Amendement 46
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en 
nieuwe economische kansen te scheppen;

1. onderstreept het belang van de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese 
Unie en de Verenigde Staten van Amerika, 
gegeven het feit dat dit 's werelds grootste
economische entiteiten zijn die meer dan 
45% van het totale wereld-bbp 
vertegenwoordigen;

Or. en
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Amendement 47
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat het belangrijk is de 
handelsbetrekkingen en de bilaterale 
investeringen tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika tot 
grotere ontwikkeling te brengen om groei 
en werkgelegenheid te bevorderen en
nieuwe economische kansen te scheppen;

1. onderstreept dat het belangrijk is om 
evenwichtige handels- en 
investeringsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten van 
Amerika te ontwikkelen met adequate 
waarborgen om op mondiaal niveau te 
voorzien in de hoogste arbeids-, sociale, 
gezondheids- en milieunormen om nieuwe 
economische kansen te scheppen en 
globalisering te reguleren zodat sociale en 
milieudumping wordt uitgesloten;

Or. en

Amendement 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie om 
de onderhandelingen inzake het TTIP 
onmiddellijk te beëindigen vanwege het 
gebrek aan democratische waarborgen, 
transparantie en inspraak die deze 
onderhandelingen met zich meebrengen,

Or. en

Amendement 49
Michèle Rivasi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. begroet met instemming de beoogde 
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert, zoals dubbele procedures, 
tegenstrijdige productvoorschriften en 
dubbele keuringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. begroet met instemming de beoogde 
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert, zoals dubbele procedures, 
tegenstrijdige productvoorschriften en 
dubbele keuringen;

2. laakt de beoogde vermindering van niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert;

Or. fr

Amendement 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. begroet met instemming de beoogde 
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert, zoals dubbele procedures, 
tegenstrijdige productvoorschriften en 
dubbele keuringen;

2. waarschuwt dat met de beoogde 
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert, de basisgaranties die door 
Europese wetgeving in zijn vastgelegd in 
voorschriften voor voedselveiligheid en 
farmaceutische producten in gevaar 
komen,

Or. en

Amendement 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. begroet met instemming de beoogde 
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de EU en de VS
belemmert, zoals dubbele procedures,
tegenstrijdige productvoorschriften en
dubbele keuringen;

2. begroet met instemming de beoogde 
vermindering van niet- compatibele 
regelgeving die het goederen- en 
dienstenverkeer tussen de Unie en de
Verenigde Staten van Amerika belemmert, 
zoals dubbele procedures en tegenstrijdige 
productvoorschriften; verzoekt de 
Commissie om het kosten-batenscenario 
te overwegen dat zou kunnen ontstaan 
door wederzijds erkende niet-tarifaire 
maatregelen in brede zin, waaronder de 
voordelen van regelgeving voor de 
samenleving als geheel en niet alleen voor 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 53
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. begroet met instemming de beoogde
vermindering van onnodige en niet-
compatibele regelgeving die het goederen-
en dienstenverkeer tussen de VS en de EU 
belemmert, zoals dubbele procedures, 
tegenstrijdige productvoorschriften en 
dubbele keuringen;

2. begroet met instemming het beoogde
opheffen van technische 
handelsbelemmeringen tussen de EU en 
de VS die niet worden gerechtvaardigd 
door verschillende benaderingen van 
bescherming en risicobeheer, zoals 
dubbele procedures, tegenstrijdige 
productvoorschriften en dubbele 
keuringen;

Or. en

Amendement 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om 
tegenstand te bieden aan opname van 
ISDS in het TTIP, aangezien er andere 
mogelijkheden beschikbaar zijn voor de 
handhaving van investeringsbescherming, 
zoals binnenlandse oplossingen;

Or. en

Amendement 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Europese Commissie om 
tegenstand te bieden aan het TTIP 
vanwege de schadelijke politieke, 
economische, sociale en ecologische 
gevolgen waartegen we in vele 
verzoekschriften zijn gewaarschuwd;

Or. en

Amendement 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Europese Commissie om 
tegenstand te bieden aan de opname van 
het mechanisme voor beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) in het TTIP indien de 
onderhandelingen zouden worden 
doorgezet,

Or. en

Amendement 57
Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 
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beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de
consument, de werkomgeving, het milieu
en de culturele diversiteit;

beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de
werkgelegenheid, de werkomgeving en 
voorzorgsmaatregelen voor de consument, 
en de culturele diversiteit;

Or. en

Amendement 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving en het 
milieu en de culturele diversiteit;

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van
openbare diensten of het recht van de 
verdragspartijen om regelend te blijven 
optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de toegang tot 
geneesmiddelen, gegevensbescherming, 
arbeidsrechten, consumentenrechten, het 
milieu, dierenwelzijn en de culturele 
diversiteit;

Or. en

Amendement 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 



PE522.063v01-00 34/65 AM\1055208NL.doc

NL

beschermingsniveau dat zij gewenst achten
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu 
en de culturele diversiteit;

beschermingsniveau dat naar hun oordeel
gewenst was voor de volksgezondheid, de 
veiligheid, de consument, de 
werkomgeving, het milieu en de culturele 
diversiteit;

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu 
en de culturele diversiteit;

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van 
het overkoepelende soevereine recht van 
de verdragspartijen om regelend te blijven 
optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu 
en de culturele diversiteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het compatibel maken van 
regelgeving niet ten koste mag gaan van
het recht van de verdragspartijen om 
regelend te blijven optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu 

3. verlangt dat het compatibel maken van 
regelgeving op geen enkele wijze invloed 
heeft op het recht van overheden om 
regelend te blijven optreden naargelang het 
beschermingsniveau dat zij gewenst achten 
voor de volksgezondheid, de veiligheid, de 
consument, de werkomgeving, het milieu 
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en de culturele diversiteit; en de culturele diversiteit;

Or. en

Amendement 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de Europese milieunormen op 
hun huidige niveau blijven;

Or. en

Amendement 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de culturele diensten 
en producten op verschillende wijze 
dienen te worden beschouwd, en daardoor 
ook verschillend dienen te worden 
behandeld, van andere commerciële 
diensten en producten, zoals is voorzien in 
de zogeheten culturele uitzondering;

Or. en

Amendement 64
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4



PE522.063v01-00 36/65 AM\1055208NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

4. hecht groot belang aan het 
mobiliteitspakket, want beschouwt de 
visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als 
een van de belangrijkste aspecten 
waardoor de TTIP-overeenkomst 
maximaal voordeel kan opleveren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 65
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4 hecht groot belang aan het 
mobiliteitspakket, want beschouwt de 
visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als 
een van de belangrijkste aspecten waardoor 
de TTIP-overeenkomst maximaal voordeel 
kan opleveren;

4 hecht groot belang aan het 
mobiliteitspakket en aan het instellen van 
visumwederkerigheid voor burgers van 
alle EU-lidstaten, want beschouwt de 
visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als 
een van de belangrijkste aspecten waardoor 
de TTIP-overeenkomst maximaal voordeel 
kan opleveren;

Or. hr

Amendement 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. hecht groot belang aan het 
mobiliteitspakket, want beschouwt de 

4. hecht groot belang aan het 
mobiliteitspakket, want beschouwt de 
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visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als 
een van de belangrijkste aspecten waardoor 
de TTIP-overeenkomst maximaal voordeel 
kan opleveren;

visumversoepeling voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten als 
een van de belangrijkste aspecten waardoor 
de TTIP-overeenkomst maximaal voordeel 
kan opleveren, en verzoekt dat dit wordt 
uitgebreid naar burgers van derde landen 
die in de Europese Unie of in de 
Verenigde Staten wonen, terwijl
arbeidsrechten worden beschermd en 
kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid in het hele gebied wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de Verenigde Staten 
van Amerika de ILO-conventies inzake 
fundamentele arbeidsnormen, zoals 
collectieve onderhandelingen, vrijheid 
van vereniging en het recht op organisatie 
en het vakverenigingsrecht niet hebben 
geratificeerd;

Or. en

Amendement 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat democratische 
besluitvorming op het werk dreigt te 
worden ondermijnd indien de 
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bescherming van werknemers als een 
handelsbelemmering wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te 
maken, vooral gelet op de publicatie van 
de Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

5. merkt op dat de Commissie zich
weliswaar inspanning heeft getroost om de 
TTIP-onderhandelingen transparanter te 
maken, vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1), maar 
deze nog lang niet volstaat;

Or. fr
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Amendement 71
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

5. verzoekt de Commissie zich in te 
spannen om de TTIP-onderhandelingen 
transparanter te maken, vooral gelet op de 
publicatie van de Europese richtsnoeren 
voor de TTIP-onderhandelingen (1103/13 
CL 1) en de aanbevelingen die zijn 
gedaan door de Ombudsman;

Or. es

Amendement 72
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

5. herinnert eraan dat de Commissie in 
het achterhoofd dient te houden dat zij 
altijd wettelijk verplicht is om te voldoen 
aan de regels inzake openbare toegang tot 
documenten bepaald in Verordening 
1049/2001 en erkent daarom dat de 
Commissie ten slotte is begonnen zich
enige inspanning te troosten om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

Or. en

Amendement 73
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich inspanning heeft getroost 
om de TTIP-onderhandelingen 
transparanter te maken, vooral gelet op de 
publicatie van de Europese richtsnoeren 
voor de TTIP-onderhandelingen (1103/13 
CL 1); benadrukt dat transparantie via 
een directe en open dialoog in de vorm 
van openbare raadplegingen met alle 
belanghebbenden moet plaatsvinden;

Or. en

Amendement 74
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1);

5. waardeert het ten zeerste dat de 
Commissie zich werkelijke inspanning 
heeft getroost om de TTIP-
onderhandelingen transparanter te maken, 
vooral gelet op de publicatie van de 
Europese richtsnoeren voor de TTIP-
onderhandelingen (1103/13 CL 1); betreurt 
dat dit cruciale document pas op 9 oktober 
2014 openbaar werd gemaakt, terwijl de 
onderhandelingen in juni 2013 startten; is 
van mening dat deze vertraging door de 
Europese Commissie en de Raad bij het 
openbaar maken van dergelijk cruciale 
documenten tot op de dag van vandaag de 
ontwikkeling van een geïnformeerd 
openbaar debat over TTIP in de weg heeft 
gestaan en heeft bijgedragen aan het 
versterken van een negatief beeld van de 
Europese Unie en haar instellingen bij 
belangrijke delen van het algemene 
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publiek;

Or. en

Amendement 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. veroordeelt het gebrek aan 
transparantie en inspraak, en het 
obscurantisme waarmee de 
onderhandelingen van het TTIP worden 
omringd; steunt het verzoek van de 
Europese Ombudsvrouw dat de 
documenten die bij de onderhandelingen 
worden overeengekomen, worden 
geopenbaard zodra ze zijn opgesteld; en 
roept de Europese Commissie op om haar 
besluit het Europees burgerinitiatief 
inzake het TTIP te blokkeren en af te 
wijzen, te heroverwegen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. begroet met instemming het besluit 
van de Europese Ombudsvrouw met 
betrekking tot haar onderzoek naar de 
inspanningen van de Europese 
Commissie om de TTIP-
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onderhandelingen transparant en 
toegankelijk voor het publiek te maken; 
verzoekt de Commissie om de 
aanbevelingen van de Ombudsvrouw met 
betrekking tot openbare toegankelijkheid 
van geconsolideerde 
onderhandelingsteksten, een meer 
proactieve bekendmaking van TTIP-
documenten en meer transparantie wat 
betreft de vergaderingen die 
functionarissen van de Commissie 
houden met bedrijfsorganisaties, 
lobbygroepen of ngo's over het TTIP, snel 
uit te voeren;.

Or. en

Amendement 77
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. stelt dat verdere stappen nodig zijn 
om de inspanningen van de Commissie 
voort te zetten om de transparantie te 
vergroten en een grotere deelname en 
betrokkenheid van de verschillende 
belanghebbenden in het 
onderhandelingsproces te bevorderen en 
in het bijzonder van maatschappelijke en 
consumentenorganisaties, gegeven de 
mogelijke gevolgen van het TTIP op het 
welzijn van Europese burgers;

Or. en

Amendement 78
Ulrike Müller



AM\1055208NL.doc 43/65 PE522.063v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten openbaar te maken en
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

6. stelt dat een proactievere aanpak door de 
Commissie op het punt van uitgebreide
transparantie een basisvereiste is om de 
onderhandelingen in de ogen van de 
burgers aan legitimering te doen winnen, 
en spoort de Commissie aan de publicatie 
van documenten voort te zetten,
vergadermateriaal beschikbaar te stellen
alsmede op adequate wijze de 
vertegenwoordigers van het regionale en 
lokale niveau bij het 
onderhandelingsproces te betrekken;

Or. en

Amendement 79
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering 
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten te publiceren en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

6. stelt dat een proactievere aanpak door de 
Commissie op het punt van transparantie
noodzakelijk is voor het democratische 
proces en spoort de Commissie aan 
documenten te publiceren en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen, 
alsmede de leden van het Parlement 
informatie over de 
onderhandelingspunten beschikbaar te 
stellen;

Or. fr

Amendement 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten openbaar te maken en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

6. verzoekt om een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie om de onderhandelingen in 
de ogen van de burgers aan legitimering te 
laten winnen, en spoort de Commissie aan 
documenten openbaar te maken en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering 
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten openbaar te maken en
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

6. verzoekt de Commissie om alle tijdens
de onderhandelingen overeengekomen
documenten openbaar te maken en alle 
informatie die er over het TTIP is,
beschikbaar te maken;

Or. en

Amendement 82
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 6. begroet met instemming de 
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door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering 
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten openbaar te maken en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

opmerkingen van de Europese 
Ombudsvrouw wat betreft de noodzaak 
van een proactievere openbaarmaking van
de documenten; dringt er bij de
Commissie op aan om naar behoren 
rekening te houden met de suggesties van 
de Ombudsvrouw, en in het bijzonder om 
een evaluatie uit te voeren over de vraag 
of een TTIP-document openbaar kan 
worden gemaakt zodra intern de laatste 
hand aan het betreffende document is 
gelegd en met regelmatige en vooraf 
bepaalde tussenpozen hierna (waaronder, 
maar niet uitsluitend, wanneer het 
document bij de onderhandelingen wordt 
ingediend);

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan documenten openbaar te maken en 
vergadermateriaal beschikbaar te stellen;

6. is van mening dat een proactievere 
aanpak door de Commissie op het punt van 
transparantie absoluut cruciaal is om de 
onderhandelingen aan legitimering te doen
winnen, en dringt er bij de Commissie op
aan om alle onderhandelingsdocumenten
openbaar te maken, waaronder 
toereikingen van de Verenigde Staten aan 
de EU, op de wijze van 
standaardpraktijken voor alle 
internationale handelsbesprekingen die 
binnen het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie worden 
gevoerd, en vergadermateriaal beschikbaar 
te stellen,

Or. en
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Amendement 84
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt dat met een proactievere aanpak 
door de Commissie op het punt van 
transparantie de onderhandelingen in de 
ogen van de burgers aan legitimering 
zouden winnen, en spoort de Commissie 
aan om documenten openbaar te maken 
en vergadermateriaal beschikbaar te 
stellen;

6. verzoekt de Commissie:

- een proactieve benadering van 
transparantie vanuit de Commissie te 
kiezen die ervoor kan zorgen dat de 
onderhandelingen en uiteindelijk 
mogelijke overeenkomst legitiem is en 
openbaar vertrouwen verdient;

- de Verenigde Staten te informeren over 
het belang van het voor het algemene 
publiek in de EU beschikbaar maken van, 
in het bijzonder, gebruikelijke 
onderhandelingsteksten voordat de TTIP-
overeenkomst definitief is. De Commissie 
dient ook de VS te informeren over de 
noodzaak om elk verzoek van hen om een 
bepaald document niet openbaar te 
maken, te rechtvaardigen. De Commissie 
dient ervan overtuigd te zijn, op basis van 
de inhoud van een document waarom 
wordt verzocht, dat openbaarmaking 
hiervan het publieke belang ten aanzien 
van internationale betrekkingen zou 
ondermijnen; het enkele feit van een 
ongenoegen van de VS dat een document 
zou worden vrijgegeven is niet voldoende 
om de uitzondering van toepassing te 
laten zijn met betrekking tot het 
ondermijnen van het openbare belang wat 
betreft internationale betrekkingen; 

- een evaluatie uit te voeren over de vraag 
of een TTIP-document openbaar kan 
worden gemaakt zodra intern de laatste 
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hand aan het betreffende document is 
gelegd en met regelmatige en vooraf 
bepaalde tussenpozen hierna (waaronder, 
maar niet uitsluitend, wanneer het 
document bij de onderhandelingen wordt 
ingediend). Indien er geen uitzondering 
van toepassing is, dient het betreffende 
document proactief door de Commissie te 
worden gepubliceerd. Indien een 
document niet proactief openbaar kan 
worden gemaakt, dient de 
documentreferentie (en, indien mogelijk, 
de titel) openbaar te worden gemaakt, 
samen met een uitleg, en moet op basis 
van de inhoud van een aangevraagd 
document worden aangetoond dat de 
openbaarmaking hiervan het openbare 
belang zou ondermijnen in de zin van 
internationale betrekkingen als reden 
waarom het document niet openbaar kan 
worden gemaakt;

- op haar website de vele TTIP-
documenten te openbaren die zij al heeft 
vrijgegeven in antwoord op verzoeken om 
toegang tot documenten te krijgen;

- rekening te houden met de betreffende 
suggesties die worden aangegeven in het 
onderdeel "inspraak" van het 
inspraakrapport van de Ombudsvrouw;

- de verplichting tot transparantie met 
betrekking tot vergaderingen met 
beroepsorganisaties of zelfstandigen, in de 
context van het TTIP, tot het niveau van 
directeur, hoofd administratieve eenheid 
en onderhandelaar. Hieronder vallen de 
namen van al degenen die bij dergelijke 
vergaderingen zijn betrokken;

- op proactieve wijze de agenda's 
openbaar te maken van vergaderingen die 
zij over TTIP houd met 
bedrijfsorganisaties, lobbygroepen of 
ngo's;

- te onderzoeken hoe de verplichtingen 
(waaronder met betrekking tot het 
transparantieregister) gericht op een 
passend evenwicht en representativiteit in 
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haar vergaderingen met 
beroepsorganisaties of zelfstandigen ten 
aanzien van het TTIP, kunnen worden 
uitgebreid naar niveaus onder het niveau 
van Commissaris. Deze verplichtingen 
zouden bijvoorbeeld naar het niveau van 
directeur, hoofd administratieve eenheid 
en onderhandelaar kunnen worden 
uitgebreid;

- te bevestigen dat alle indieningen van 
belanghebbenden die in de context van 
het TTIP aan haar gedaan worden, 
openbaar worden gemaakt, tenzij de 
indiener goede redenen voor 
vertrouwelijkheid geeft en een niet-
vertrouwelijke samenvatting voor 
openbaarmaking levert;

- ervoor te zorgen dat documenten die 
openbaar worden gemaakt aan bepaalde 
belanghebbenden die een derde partij zijn, 
aan iedereen openbaar worden gemaakt, 
zodat wordt gegarandeerd dat alle burgers 
gelijk worden behandeld.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt ten zeerste dat de toegang 
die aan leden van het Europees Parlement 
wordt gegeven tot TTIP-
onderhandelingsteksten zeer beperkt is, 
aangezien slechts een zeer gedeeltelijke 
selectie van documenten aan hen 
beschikbaar is gemaakt, op een wijze die 
niet gunstig is voor een passend 
parlementair toezicht op de 
onderhandelingen; benadrukt dat 
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documenten die beschikbaar zijn in de 
leeszaal met beperkte toegang van het EP 
geen geconsolideerde materialen bevatten 
of teksten bevatten die door de VS zijn 
ingediend;

Or. en

Amendement 86
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. heeft kritiek op het feit dat de TTIP-
onderhandelingen zijn hervat zonder een 
passende verheldering van de 
grootschalige toezichtspraktijken door de 
overheid van de EU ten aanzien van EU-
burgers en EU-overheden; beschouwt dit 
als kwetsend voor EU-burgers en eist een 
geloofwaardige en betrokken actie van de 
Commissie op dat vlak voordat er 
volgende stappen in de onderhandelingen 
worden gezet; is van mening dat de 
overeenkomst niet kan worden gesloten 
indien het gebrek aan vertrouwen die 
hierdoor is ontstaan, blijft voortbestaan;

Or. en

Amendement 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website 'handelspolitiek'

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek"
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beschikbaar is, alles omvat; beschikbaar is, alles omvat; Bovendien
dienen de documenten beschikbaar te zijn 
in alle officiële Europese talen, zodat alle 
Europese burgers er effectief toegang toe 
hebben en de inhoud ervan daadwerkelijk 
kunnen begrijpen;

Or. es

Amendement 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" 
beschikbaar is, alles omvat;

7. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de lijst van TTIP-documenten die op 
haar speciale website "handelspolitiek"
beschikbaar is, alles omvat;

Or. en

Amendement 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" 
beschikbaar is, alles omvat;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek"
beschikbaar is, alles omvat, en de toegang 
tot deze informatie te vergemakkelijken 
door regelmatig vergaderingen te 
beleggen met vakbonden, ngo's en 
maatschappelijke organisaties;

Or. en
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Amendement 90
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" 
beschikbaar is, alles omvat;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" 
beschikbaar is, alles omvat, en het 
Europees Parlement onverwijld en 
volledig te informeren over alle fasen van 
de procedure, overeenkomstig het arrest 
van het HJEU in de zaak C-358/11, te 
waarborgen dat alle leden van het 
Europees Parlement toegang hebben tot 
alle documenten met beperkte 
verspreiding en de geconsolideerde 
teksten op te nemen in de lijst van 
documenten die door de leden van het 
Europees Parlement kunnen worden 
geraadpleegd;

Or. fr

Amendement 91
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek" 
beschikbaar is, alles omvat;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lijst van TTIP-documenten die op haar 
speciale website "handelspolitiek"
beschikbaar is, toegankelijk is, alles 
omvat, uitputtend en gedegen is;

Or. en
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Amendement 92
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat het verzoekschrift dat 
door anderhalf miljoen Europeanen is 
ingediend, door de Europese Commissie 
niet als een "Europees burgerinitiatief" is 
bestempeld als gevolg van beperkingen die 
zijn opgenomen in het wetgevingskader 
van het burgerinitiatief; betreurt dat deze 
beperkingen per saldo inhouden dat elk 
Europees burgerinitiatief ten aanzien van 
handelskwesties pas toelaatbaar kan zijn 
na de inwerkingtreding van een 
handelsovereenkomst, en dat Europese 
burgerinitiatieven gericht op het 
beïnvloeden van lopende 
handelsbesprekingen in het huidige 
wetgevingskader niet zijn toegestaan;

Or. en

Amendement 93
Julia Reda

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het TTIP geen afbreuk 
mag doen aan het recht van de EU-burger 
op digitale zelfbeschikking of aan de 
naleving van de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming;

8. is van mening dat het TTIP geen afbreuk 
mag doen aan het recht van de EU-burger 
op digitale zelfbeschikking of aan de 
naleving van de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat 
gegevensbescherming buiten de 
onderhandelingen wordt gehouden, 
teneinde de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie na te leven;

Or. en

Amendement 94
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het TTIP geen 
afbreuk mag doen aan het recht van de 
EU-burger op digitale zelfbeschikking of 
aan de naleving van de Europese 
wetgeving inzake gegevensbescherming;

8. is van mening dat gegevensbescherming 
in het openbaar belang niet mag worden 
gebruikt als een automatische
belemmering voor openbaar toezicht op 
lobbyactiviteiten in de context van het
TTIP en dat het mogelijk is om tegemoet 
te komen aan zorgen over 
gegevensbescherming door deelnemers 
wanneer ze voor vergaderingen worden 
uitgenodigd te informeren over het
voornemen hun namen te openbaren;

Or. en

Amendement 95
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het TTIP geen afbreuk 
mag doen aan het recht van de EU-burger 
op digitale zelfbeschikking of aan de 
naleving van de Europese wetgeving 
inzake gegevensbescherming;

8. is van mening dat het TTIP geen afbreuk 
mag doen aan het recht van de EU-burger 
op digitale zelfbeschikking of aan de 
naleving van de wetgeving van de Unie
inzake gegevensbescherming, en dat in het 
bijzonder rekening dient gehouden te 
worden met het vonnis van het Europese 
Hof van Justitie (C-132/12) inzake het 
"recht om te worden vergeten" en het 
voorgestelde algemene verordening 
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gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 96
Ulrike Müller

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden waar een 
compromis onaanvaardbaar is, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen, het gebruik 
van hormonen in de veeteelt en
bescherming van de gezondheid van de 
consument en diergezondheid, en van het 
milieu;

Or. en

Amendement 97
Jérôme Lavrilleux

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument; spoort de Commissie 
ertoe aan in dit kader een aanpak met een 
positieve lijst te volgen, hetgeen een 
noodzakelijke voorwaarde is om alle 
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actoren leesbaarheid te waarborgen;

Or. fr

Amendement 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. vraagt de Commissie om op sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument, de Europese normen te 
laten prevaleren als beginselen waarover 
niet kan worden onderhandeld;

Or. es

Amendement 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), voorschriften voor 
informatie op het etiket, klonen, 
milieuvoorschriften en alle andere 
normen voor diergezondheid en
gezondheid van de consument;
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Or. en

Amendement 100
Sylvie Goddyn

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. wijst op de buitengewone gevoeligheid 
van sommige onderhandelingsgebieden, 
zoals de landbouw, waar de Europese Unie 
en de Verenigde Staten verschillende 
opvattingen huldigen omtrent genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), 
klonen, en meer algemeen omtrent de bij 
voeding betrokken sectoren en de
gezondheid van de consument;

Or. fr

Amendement 101
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende 
opvattingen huldigen omtrent genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), 
klonen en gezondheid van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden en roept daarom 
de Commissie ertoe op in alle horizontale 
hoofdstukken en alle sectorale bijlagen 
van het TTIP termen te vermijden die:

– betrekking hebben op chemische stoffen 
en pesticiden,

˗ van invloed zijn op de geïntegreerde EU-
aanpak op het gebied van 
voedselveiligheid, met inbegrip van EU-
wetgeving over ggo's,

˗ de winning, het vervoer of het gebruik 
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van fossiele brandstoffen, in het bijzonder 
onconventionele fossiele brandstoffen, 
bevorderen of vergemakkelijken, of de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU of de VS 
in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige
onderhandelingsgebieden, zoals de 
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende 
opvattingen huldigen omtrent genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), klonen 
en gezondheid van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van de
onderhandelingsgebieden waar de 
systemen van de Unie en de Verenigde 
Staten van Amerika fundamenteel van 
elkaar verschillen, zoals de landbouw, 
waar voorschriften omtrent genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), klonen 
en gezondheid van de consument van 
elkaar verschillen; is van mening van het 
TTIP gevolgen kan hebben voor 
bepalingen inzake het milieu en de 
consumentenveiligheid, aangezien ggo's 
al onderwerp van geschil tussen de Unie 
en de Verenigde Staten zijn bij de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument;

9. wijst op de gevoeligheid van sommige 
onderhandelingsgebieden, zoals de
landbouw, waar de Europese Unie en de 
Verenigde Staten verschillende opvattingen 
huldigen omtrent genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo's), klonen en gezondheid 
van de consument, vraagt daarom dat deze 
gebieden niet worden onderworpen aan 
samenwerking op regelgevingsgebied en 
extra regels inzake sanitaire en 
fytosanitaire normen en technische 
handelsbelemmeringen; vraagt in 
gebieden waarin al handel in gevoelige 
sectoren al plaatsvindt, zoals ggo's, dat 
heldere regels voor etiketteren worden 
opgesteld die consumentenkeuzes 
versterken

Or. en

Amendement 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt voor om rekening te houden 
met jurisprudentie van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake de 
beslechting van geschillen, aangezien 
recente geschillen tussen de Unie en de 
Verenigde Staten van Amerika inzicht 
bieden in de omstreden punten in de 
handelsrelatie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept de hoge mate van 
openbare aandacht die de overeenkomst 
trekt via verzoekschriften, waarin grote 
zorgen werden geuit over de transparantie 
van de onderhandelingen en de nadelige 
effecten op de rechten van werknemers en 
openbare diensten, zoals gezondheidszorg, 
sociale diensten, onderwijs, water en 
sanitaire voorzieningen

Or. en

Amendement 106
Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Europese Commissie 
zich er uitdrukkelijk toe te verbinden de 
normen op het gebied van 
voedselveiligheid, gezondheid van mens 
en dier en dierenwelzijn, zoals 
gedefinieerd in de EU-wetgeving, te 
handhaven en de grondwaarden van de 
EU, zoals het voorzorgsbeginsel, de 
erkenning van dieren als wezens met 
gevoel, zoals vastgelegd in artikel 13 
VWEU, en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, niet 
te ondermijnen en te eerbiedigen;

Or. en
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Amendement 107
Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Europese Commissie te 
voorkomen dat producten die niet zijn 
geproduceerd in overeenstemming met de 
EU-normen voor voedselveiligheid, de 
gezondheid van mens en dier en 
dierenwelzijn in de EU op de markt 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 108
Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verzoekt de Europese Commissie 
ervoor te zorgen dat producten zoals ggo's 
of producten afkomstig van gekloonde 
dieren en hun nakomelingen of die 
stoffen bevatten die verboden zijn in de 
EU niet op de EU-markt of in de 
Europese voedselketen terechtkomen;

Or. en

Amendement 109
Ulrike Müller
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan;

10. onderstreept dat over preventieve
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten niet kan 
worden onderhandeld;

Or. en

Amendement 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan;

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten
beantwoorden aan specifieke eisen en 
voorschriften van Europese burgers;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 

10. benadrukt dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
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voedingswaren en producten in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan;

voedingswaren en producten, de hoogste 
normen voor milieubescherming en de 
strengste controle van industriële emissies
in de EU en de VS en de passende 
waarborgen om gegevens van burgers te 
beschermen, in de TTIP-onderhandelingen 
centraal moeten staan; onderhandelaars 
dienen geen toezeggingen over 
gegevensbescherming te overwegen 
binnen het kader van het TTIP in 
afwachting van de afronding van lopend 
wetgevende werk op dit gebied in de EU 
en de VS;

Or. en

Amendement 112
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan;

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
Europese normen met betrekking tot het 
milieu, voedselveiligheid en investeringen
in de TTIP-onderhandelingen centraal 
moeten staan. benadrukt daarom de 
noodzaak om hoge normen en beste 
praktijken in stand te houden, zoals 
grondige processen voor risicobeoordeling 
om te bepalen welke ggo's op de markt 
van de Unie zijn toegestaan;

Or. en

Amendement 113
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteitsnormen voor 
voedingswaren en producten in de TTIP-
onderhandelingen centraal moeten staan;

10. onderstreept dat 
consumentenbescherming en naleving van 
hogere Europese kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor voedingswaren en 
producten in de TTIP-onderhandelingen 
centraal moeten staan, die met name leiden 
tot:

- volledige transparantie en openbare 
toegankelijkheid van de klinische 
gegevens van klinische proeven voor 
geneesmiddelen;

- volledige transparantie en openbare 
toegankelijkheid van de klinische 
gegevens van klinisch onderzoek voor 
medische apparatuur;

- bescherming van het leven en de 
gezondheid van mens, dier en plant via 
respect en eerbiediging van de 
gevoeligheden en fundamentele waarden 
van elke kant, zoals het voorzorgsprincipe 
van de EU;

Or. en

Amendement 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
namens de GUE/NGL-Fractie
Ángela Vallina

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt dat respect voor de 
soevereiniteit van elke staat en de 
soevereiniteit van de Europese Unie zelf 
om wetgeving in te voeren en de economie 
te reguleren de kern van de TTIP-
onderhandelingen moeten zijn;
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Or. en

Amendement 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat het belangrijkste 
streven van de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) het 
beschermen van investeerders tegen 
administratieve besluiten is in landen met 
weinig juridische zekerheid; benadrukt 
dat de ervaring tot nog toe aantoont dat 
het vermogen van overheden om 
wetgeving in het algemeen belang in te 
voeren ernstig kan worden beperkt door 
de dreiging dat zij te maken krijgen met 
eisen tot schadevergoeding van grote 
multinationale ondernemingen;

Or. en

Amendement 116
Michèle Rivasi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om aan te 
geven hoe en wanneer zij elke maatregel 
gaat invoeren die is aangedragen en hoe 
zij vervolg geeft aan de genoemde 
verzoekschriften. Aangezien de 
onderhandelingen nog lopen, zou het 
nuttig zijn indien de Commissie hieraan 
binnen twee maanden gevolg zou kunnen 
geven, voor 31 mei 2015;
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Or. en

Amendement 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. toont zich bezorgd over de 
toenemende mate van bescherming van 
particuliere belangen die de regeling voor 
geschillenbeslechting (ISDS) met zich 
mee zou brengen. In elk geval zou het Hof 
van Justitie van de Europese Unie de 
exclusieve bevoegdheid moeten hebben 
om definitieve uitspraak te doen op basis 
van de communautaire wetgeving;

Or. es

Amendement 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. is van mening dat aangezien ISDS-
tribunalen zowel nationale als EU-
wetgeving interpreteren en zowel 
fundamentele rechten van de EU en 
algemene principes van EU-wetgeving 
interpreteren als toepassen, zou opname 
van ISDS onverenigbaar zijn met de 
exclusieve bevoegdheid van het HvJ-EU 
voor de definitieve interpretatie van het 
recht van de Europese Unie;

Or. en


