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

Projekt opinii
Umocowanie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje: rezolucję z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie stosunków handlowych 
i gospodarczych ze Stanami 
Zjednoczonymi1, rezolucję z dnia 23 maja 
2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi2, rezolucję z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie 
realizowanych przez NSA amerykańskich 
programów nadzoru, organów nadzoru w 
różnych państwach członkowskich oraz 
ich wpływu na prawa podstawowe 
obywateli UE oraz na współpracę 
transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych3,

Or. en

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

Projekt opinii
Umocowanie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 
stycznia 2015 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego dotyczącego działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw 

                                               
1 C 68 E z 7.3.2014, s. 53.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
3 Tekst przyjęty, P7_TA-PROV(2014)0230.
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Obywatelskich w 2013 r.,

Or. en

Poprawka 3
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja prowadzi 
obecnie w imieniu Unii Europejskiej 
negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie, gruntownego, kompleksowego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego o 
wysokich standardach (Transatlantyckie 
Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne –
TTIP), które ma na celu wspieranie i 
ułatwianie wymiany handlowej towarów i 
usług oraz zwiększanie inwestycji, między 
innymi poprzez usunięcie barier w 
handlu; mając na uwadze, że znaczna 
liczba obywateli UE wyraziła uzasadnione 
obawy, że to porozumienie może stanowić 
zagrożenie dla podstawowych regulacji 
UE, w szczególności w dziedzinie praw 
pracowniczych, ochrony środowiska i 
norm bezpieczeństwa żywności;

Or. en

Poprawka 4
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja prowadzi 
obecnie w imieniu Unii Europejskiej 

A. mając na uwadze, że przewodniczący 
Juncker poprosił wszystkich członków 
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negocjacje dotyczące szeroko zakrojonego
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi
(transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne, TTIP);

przyszłej Komisji, by „podawali do 
wiadomości publicznej wszystkie kontakty 
i spotkania, jakie odbywają z 
organizacjami zawodowymi lub 
samozatrudnionymi osobami na temat 
wszelkich zagadnień dotyczących 
opracowywania i wdrażania polityki UE” 
w odniesieniu do szeroko zakrojonego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze 
Stanami Zjednoczonymi (transatlantyckie 
partnerstwo handlowo-inwestycyjne, 
TTIP), które Komisja obecnie negocjuje w 
imieniu Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że jedynym skutecznym sposobem 
na uniknięcie publicznego zamieszania i 
nieporozumień jest zwiększenie 
przejrzystości i większy wysiłek w celu 
proaktywnego informowania w toku 
debaty publicznej;

Or. en

Poprawka 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze wyniki konsultacji 
publicznych prowadzonych przez Komisję 
Europejską na temat ochrony inwestycji i 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem (ISDS) w TTIP;

Or. en

Poprawka 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina
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Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. uwzględniając pismo głównego 
negocjatora Unii Europejskiej Ignacia 
Garcíi-Bercero do jego amerykańskiego 
partnera Daniela Mullany’ego, w którym 
w dniu 5 czerwca 2014 r. stwierdził on, że 
„wszystkie dokumenty dotyczące 
negocjacji pozostaną niejawne przez 
maksymalnie 30 lat”;

Or. en

Poprawka 7
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi
poprzez zniesienie zwłaszcza barier 
pozataryfowych, a dokładniej poprzez 
określenie dla mechanizmów 
normalizacyjnych minimalnej wspólnej 
podstawy;

Or. fr

Poprawka 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest
wspieranie działalności dużych 
przedsiębiorstw wielonarodowych w Unii 
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, co 
osłabi zdolność Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich do przyjęcia 
przepisów, które mogłyby ograniczyć 
potęgę tych wielonarodowych korporacji 
na zderegulowanym wolnym rynku;

Or. en

Poprawka 9
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że deklarowanym
celem TTIP jest zwiększenie handlu i 
inwestycji między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi;

Or. en

Poprawka 10
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi
Ameryki bez naruszania zasad 
ustanowionych w dorobku wspólnotowym;
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Or. en

Poprawka 11
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest 
zwiększenie handlu i inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi;

B. mając na uwadze, że dla przyczynienia 
się do dobrobytu wszystkich europejskich 
obywateli TTIP powinno stawiać sobie za 
cel prawne uregulowanie globalizacji oraz 
wspieranie zrównoważonego handlu i
przepływu inwestycji w całej Europie, 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
tworzenie godziwych miejsc pracy i 
propagowanie europejskiego modelu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
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Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne skutki 
gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP;

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym
odrzuceniem ze strony społeczeństwa i 
zaniepokojeniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne negatywne skutki 
gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP;

Or. en

Poprawka 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne skutki
gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP;

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na konsekwencje gospodarcze, 
społeczne i polityczne TTIP;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne skutki 

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne skutki 
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gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP; gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP
oraz niejawny sposób prowadzenia 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 16
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem opinii publicznej ze 
względu na potencjalne skutki 
gospodarcze, społeczne i polityczne TTIP;

C. mając na uwadze, że negocjacje 
spotkały się z bezprecedensowym 
zainteresowaniem publicznym ze względu 
na:

– potencjalne skutki gospodarcze, 
społeczne i polityczne TTIP dotyczące 
przyszłych zasad i standardów, które 
wywrą wpływ na obywateli UE w sposób 
analogiczny do ustawodawstwa w 
dziedzinach takich jak bezpieczeństwo 
żywności, samochody, substancje 
chemiczne, produkty farmaceutyczne, 
energia, środowisko i miejsca pracy;

– brak przejrzystości w toczących się 
negocjacjach oraz fakt, że w stosunkach 
międzynarodowych nie istnieje żaden 
interes publiczny w przestrzeganiu 
nieuzasadnionych lub nierozsądnych 
wniosków o nieujawnianie dokumentów; 
przeciwny pogląd oznaczałby, że 
międzynarodowy partner miałby 
nieograniczone prawo weta wobec 
ujawniania wszelkich takich dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu instytucji 
UE;

– przytłaczającą liczbę odpowiedzi w 
konsultacjach publicznych 
przeprowadzonych przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, w których to 
odpowiedziach wyrażono obawy na temat 
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odczuwanej dominującej pozycji 
przedsiębiorstw na spotkaniach i w 
kontaktach z Komisją dotyczących TTIP 
oraz wskazano na potrzebę większej 
przejrzystości w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że były 
przewodniczący Komisji José Manuel 
Barroso wezwał społeczeństwo 
obywatelskie do odgrywania roli 
konstruktywnej i zaangażowanej strony w 
negocjacjach w sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że społeczeństwo 
obywatelskie wyrażało obawy dotyczące 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 19
Eleonora Evi
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Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że art. 344 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że „państwa 
członkowskie zobowiązują się nie 
poddawać sporów dotyczących wykładni 
lub stosowania Traktatów procedurze 
rozstrzygania innej niż w nich 
przewidziana”;

Or. en

Poprawka 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), 
przejrzystością, skutkami gospodarczymi
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała liczne petycje, z których 
większość wyrażała zaniepokojenie
porozumieniem handlowym UE-USA
(TTIP) i jego odrzucenie; mając na 
uwadze, że główne dziedziny, w których
składający petycje zgłaszali obawy i 
opowiadali się za odrzuceniem 
porozumienia, wiązały się z jakością 
importowanej żywności, informacjami 
rzekomo gromadzonymi przez USA o 
osobach fizycznych i prawnych (prawo 
obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia), przejrzystością,
negatywnymi skutkami gospodarczymi
skutkami dla zatrudnienia, usługami 
użyteczności publicznej, prawami 
socjalnymi i pracowniczymi, dbałością 
o dobrostan zwierząt i utratą 
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demokratycznej suwerenności ze względu 
na mechanizm rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem;

Or. en

Poprawka 21
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), 
przejrzystością, skutkami gospodarczymi 
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z
bezpieczeństwem i jakością importowanej 
żywności, informacjami rzekomo 
gromadzonymi przez USA o osobach 
fizycznych i prawnych (prawo obywateli 
UE do cyfrowego samostanowienia), 
przejrzystością, skutkami gospodarczymi 
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

Or. en

Poprawka 22
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 

D. mając na uwadze, że w dniu 10 
września 2014 r. Komisja odmówiła 
zarejestrowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej Stop TTIP, oceniając, że 
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uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), 
przejrzystością, skutkami gospodarczymi 
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

inicjatywa ta wykracza poza kompetencje 
Komisji w zakresie przedstawiania 
projektów unijnych aktów prawnych 
niezbędnych do stosowania Traktatów; 
mając na uwadze, że w następstwie tej 
decyzji została powołana, poza procedurą 
przewidzianą w rozporządzeniu 
nr 211/2011, inicjatywa Stop TTIP, która 
zgromadziła już ponad milion podpisów;
mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), 
przejrzystością, skutkami gospodarczymi 
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

Or. fr

Poprawka 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), 

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji wyrażających 
zaniepokojenie społeczeństwa 
obywatelskiego porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie normami dotyczącymi 
środowiska, bezpieczeństwa i ochrony 
konsumentów, takimi jak jakość
importowanej żywności, ujawnionymi
informacjami o globalnym nadzorze, w 
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przejrzystością, skutkami gospodarczymi
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

wyniku którego USA gromadzi informacje
o osobach fizycznych i prawnych (prawo 
obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia), przejrzystością oraz
mechanizmem rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia),
przejrzystością, skutkami gospodarczymi 
oraz ochroną inwestorów za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji 
otrzymała wiele petycji od osób 
zaniepokojonych porozumieniem 
handlowym UE-USA (TTIP); mając na 
uwadze, że składający petycje niepokoili 
się głównie zagrożeniami związanymi z 
jakością importowanej żywności,
przekazywaniem danych z UE do USA, w 
szczególności informacjami gromadzonymi 
przez USA o osobach fizycznych i 
prawnych (prawo obywateli UE do 
cyfrowego samostanowienia), brakiem 
przejrzystości w negocjacjach,
potencjalnymi negatywnymi skutkami 
gospodarczymi TTIP, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzeń,
oraz przekazywaniem korporacjom 
przysługujących organom publicznym 
uprawnień regulacyjnych za pomocą 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

Or. en

Poprawka 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
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w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że 97 % obywateli, 
którzy wzięli udział w konsultacjach 
społecznych zainicjowanych przez 
Komisję Europejską w sprawie ochrony 
inwestycji, odrzuciło możliwość ujęcia w 
TTIP instrumentu rozstrzyganiu sporów 
między inwestorem a państwem w celu 
rozstrzygania sporów między inwestorami;

Or. en

Poprawka 26
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że prawo obywateli 
UE do publicznego dostępu do 
dokumentów będących w posiadaniu 
instytucji UE jest prawem podstawowym, 
które ma zapewnić ich udział w procesie 
podejmowania decyzji w UE oraz 
pociąganie UE i jej instytucji do 
odpowiedzialności, co zwiększy 
demokratyczny charakter Unii;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska otrzymała łącznie niemal 
150 000 odpowiedzi w ramach konsultacji 
publicznych w sprawie ochrony inwestycji 
i rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w porozumieniu o 
transatlantyckim partnerstwie handlowo-
inwestycyjnym, z czego 97 % odrzuciło 
możliwość ujęcia w TTIP mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem; mając na uwadze, że 
niezwykle dużo odpowiedzi pochodziło od 
indywidualnych respondentów, co 
uwidacznia skalę publicznej mobilizacji w 
sprawie TTIP; mając na uwadze, że 
niektórzy respondenci, tacy jak związki 
zawodowe lub duże organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, 
reprezentują dużą liczbę indywidualnych 
członków, która dalece przekracza 
całkowitą liczbę odpowiedzi otrzymanych 
przez Komisję;

Or. en

Poprawka 28
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że wszystkie petycje 
składane przez obywateli UE, w których 
zebrano dziesiątki tysięcy podpisów 
obywateli UE, wyrażają wyraźnie 
krytyczne stanowisko wobec negocjacji 
TTIP i ostrzegają przed zagrożeniami, 
jakie takie porozumienie stworzy dla 
europejskiego stylu życia, tzn. w dziedzinie 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej i 
demokratycznej;
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Or. en

Poprawka 29
Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że import 
produktów niespełniających norm 
unijnych w zakresie dobrostanu zwierząt, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i 
zwierząt stawia rolników, konsumentów i 
zwierzęta z UE w niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w kontekście 
tych negocjacji ponad 90 % spotkań 
Komisji Europejskiej z podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi odbyło się z 
udziałem przedstawicieli dużych 
przedsiębiorstw, a mniej niż 10 % z nich 
odbyło się z udziałem przedstawicieli 
związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych lub organizacji 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 31
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że Parlament i 
Rada nie są stronami trzecimi w tych 
negocjacjach i dlatego nie można ich 
uznać za „uprzywilejowaną grupę 
interesu”;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w dochodzeniu 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z lipca 2014 r. dotyczące 
przejrzystości TTIP poddano kontroli 
nieudostępnienie kluczowych 
dokumentów i zbadano zarzut przyznania 
niektórym zainteresowanym stronom 
uprzywilejowanego dostępu; mając na 
uwadze, że Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich otrzymał ponad 6000 e-
maili w odpowiedzi na swoje konsultacje 
publiczne w sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 33
Michèle Rivasi
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Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w dziedzinie 
społecznej w rozmaitych petycjach 
wyrażono głębokie obawy co do 
potencjalnego negatywnego wpływu 
porozumienia na zdrowie publiczne, 
unijne systemy sanitarne i usługi 
użyteczności publicznej w ogólności, a 
także na systemy emerytalne; mając na 
uwadze, że pojawiają się obawy związane z 
pogorszeniem warunków pracy ze względu 
na brak regulacji stosunków pracy i brak 
kultury układów zbiorowych w USA;

Or. en

Poprawka 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że po 
przeprowadzeniu badań Europejska 
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła 
zaniepokojenie brakiem przejrzystości i 
publicznego udziału w negocjacjach 
dotyczących TTIP;

Or. en

Poprawka 35
Michèle Rivasi
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Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że w dziedzinie 
gospodarczej niektóre petycje poddają w 
wątpliwość podstawowy argument, że w 
wyniku porozumienia powstaną miliony 
nowych miejsc pracy; mając na uwadze, 
że z perspektywy ochrony i praw 
konsumentów wyrażono wiele obaw 
dotyczących wpływu porozumienia na 
jakość produktów w związku z 
przewidywaną harmonizacją zmierzającą 
do obniżenia standardów, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów spożywczych; 
mając na uwadze, że składający petycje 
przypominają o potencjalnym konflikcie 
wynikającym z tego, że w USA to sami 
klienci muszą wykazać negatywny wpływ 
produktów na rynku, podczas gdy 
prawodawstwo UE wymaga dowodu 
nieszkodliwości przed wprowadzeniem 
nowych produktów na rynek;

Or. en

Poprawka 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dd. mając na uwadze, że ponad 1,5 mln 
europejskich obywateli, których wspiera 
ponad 320 organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, poparło europejską 
inicjatywę obywatelską sprzeciwiającą się 
TTIP i kompleksowej umowie 
gospodarczo-handlowej (CETA);
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Or. en

Poprawka 37
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dd. mając na uwadze, że w dziedzinie 
ochrony środowiska niektóre petycje 
wskazują na zagrożenie, jakie 
porozumienie może stworzyć dla zasady 
ostrożności zawartej w traktatach 
unijnych; mając na uwadze, że różne 
petycje wskazują na negatywne skutki 
TTIP dla ochrony klimatu i w dziedzinie 
zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wody, 
w szczególności w odniesieniu do 
szczelinowania hydraulicznego oraz 
ogólnie w zakresie norm dotyczących 
jakości paliwa, jak również dobrostanu 
zwierząt; mając na uwadze, że niektóre 
petycje wyrażają obawy o wpływ, jaki 
porozumienie może wywrzeć na 
wprowadzanie produktów z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie na rynek 
UE, przy czym nadal nie ma pewności co 
do ich skutków zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

De. mając na uwadze, że nie wszyscy 
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posłowie do PE mają prawo wstępu do 
czytelni, gdzie można odczytać niektóre 
dokumenty negocjacyjne, zaś wymagania 
nałożone na osoby, które mogą mieć do 
nich dostęp, sprawiają, że sensowne 
zapoznanie się z ich treścią staje się 
praktycznie niemożliwe;

Or. en

Poprawka 39
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

De. mając na uwadze, że w dziedzinie 
demokracji największe obawy 
składających petycję rodzi zagrożenie dla 
suwerenności ludu i praworządności, 
jakie może spowodować wprowadzenie 
mechanizmu takiego jak ISDS, przez co 
zagadnienia te stałyby się przedmiotem 
prywatnych interesów przedsiębiorstw; 
mając na uwadze, że liczne petycje 
krytykują brak przejrzystości w 
negocjacjach; mając na uwadze, że po 
długo ostatecznym opublikowaniu 
mandatu negocjacyjnego na wniosek 
rzecznika praw obywatelskich UE wciąż 
istnieje wiele elementów, które wykazują 
brak przejrzystości, takich jak istnienie 
zastrzeżonych czytelni tylko dla kilku 
posłów do Parlamentu Europejskiego; 
mając na uwadze, że w jednej z petycji 
zgłoszono postulat przeprowadzenia 
ogólnounijnego referendum przed 
zawarciem porozumienia;

Or. en
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Poprawka 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw D f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Df. mając na uwadze, że obrona interesów 
europejskich obywateli w negocjacjach 
może być osłabiona przez masową 
inwigilację milionów obywateli 
europejskich i ich politycznych 
przedstawicieli, prowadzoną przez 
Agencję Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 41
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Motyw D f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Df. mając na uwadze, że w większości 
otrzymanych petycji wyraźnie 
opowiedziano się za wstrzymaniem 
negocjacji przez Komisję Europejską lub 
ostatecznym odrzuceniem tej umowy przez 
Parlament Europejski;

Or. en

Poprawka 42
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu 
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu 
nowych możliwości gospodarczych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 43
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu
nowych możliwości gospodarczych;

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi w celu wsparcia wzrostu i 
zatrudnienia, a także stworzenia nowych 
możliwości gospodarczych;

Or. en

Poprawka 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu 
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu

1. podkreśla, że rozwój stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu
zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
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nowych możliwości gospodarczych; miejsc pracy wysokiej jakości oraz
tworzenie nowych możliwości 
gospodarczych nie może w żaden sposób 
zaszkodzić naszym usługom użyteczności 
publicznej poprzez zmniejszenie praw 
pracowniczych, deregulację naszych 
przepisów w dziedzinie ochrony 
środowiska i żywności oraz dobrostanu 
zwierząt, ani nie może zagrozić 
podstawowym prawom demokratycznym, 
takim jak publiczny udział w procesie 
podejmowania decyzji, przejrzystość, ani 
suwerenności państw w regulowaniu 
własnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 45
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji 
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu 
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu 
nowych możliwości gospodarczych;

1. podkreśla, że ważne jest, by w kwestii 
TTIP podjąć dialog polityczny z 
obywatelami europejskimi, w ramach 
którego traktowano by inicjatywę Stop 
TTIP w sposób porównywalny do tego, 
jaki przysługiwałby oficjalnej inicjatywie 
obywatelskiej, tzn. przyjmowano jej 
organizatorów na odpowiednim szczeblu, 
publikowano polityczne i prawne 
konkluzje w tym przedmiocie i, wraz z 
Parlamentem Europejskim, dopilnowano, 
by zorganizowane zostało publiczne 
wysłuchanie;

Or. fr

Poprawka 46
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych i dwustronnych inwestycji
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu 
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu 
nowych możliwości gospodarczych;

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków 
handlowych między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi, jako że są to dwa 
największe na świecie podmioty 
gospodarcze, które składają się na ponad
45% ogólnoświatowego PKB;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków
handlowych i dwustronnych inwestycji
między Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi służących wsparciu 
wzrostu i zatrudnienia oraz stworzeniu 
nowych możliwości gospodarczych;

1. podkreśla znaczenie rozwoju
zrównoważonego handlu i stosunków
inwestycyjnych między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi z odpowiednimi 
gwarancjami mającymi na celu 
ustanowienie na szczeblu globalnym 
najwyższych standardów pracowniczych, 
społecznych, zdrowotnych i 
środowiskowych, tak by tworzyć nowe 
możliwości gospodarcze oraz regulować 
globalizację, żeby wykluczyć dumping 
socjalny i środowiskowy;

Or. en

Poprawka 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
natychmiastowe zakończenie negocjacji w 
sprawie TTIP w związku z brakiem 
gwarancji demokratycznych, 
przejrzystości i udziału społeczeństwa, z 
jakimi te negocjacje się wiążą;

Or. en

Poprawka 49
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje cel 
ograniczenia zbędnych różnic 
regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 
podwójne procedury, niespójne wymogi 
dotyczące produktów oraz podwójne 
testowanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 50
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje cel
ograniczenia zbędnych różnic 
regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 

2. potępia cel ograniczenia zbędnych 
różnic regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług;
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podwójne procedury, niespójne wymogi 
dotyczące produktów oraz podwójne 
testowanie;

Or. fr

Poprawka 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje cel 
ograniczenia zbędnych różnic 
regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 
podwójne procedury, niespójne wymogi 
dotyczące produktów oraz podwójne 
testowanie;

2. ostrzega, że cel ograniczenia zbędnych 
różnic regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług zagraża 
podstawowym gwarancjom ustanowionym 
w prawie europejskim w odniesieniu do 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
żywności i produktów farmaceutycznych;

Or. en

Poprawka 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje cel 
ograniczenia zbędnych różnic 
regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 
podwójne procedury, niespójne wymogi 
dotyczące produktów oraz podwójne 
testowanie;

2. z zadowoleniem przyjmuje cel 
ograniczenia różnic regulacyjnych między
Unią i Stanami Zjednoczonymi w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 
podwójne procedury i niespójne wymogi 
dotyczące produktów; zwraca się do 
Komisji o rozważenie scenariusza kosztów 
i korzyści, które mogą wynikać z 
wzajemnie uznawanych środków 
pozataryfowych w szerokim znaczeniu, w 
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tym korzyści wynikających z regulacji dla 
całego społeczeństwa, a nie tylko dla 
przedsiębiorstw;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje cel
ograniczenia zbędnych różnic 
regulacyjnych między UE i USA w 
odniesieniu do towarów i usług, takich jak 
podwójne procedury, niespójne wymogi 
dotyczące produktów oraz podwójne 
testowanie;

2. z zadowoleniem przyjmuje cel
zniesienia barier technicznych między UE 
i USA, które nie dadzą się uzasadnić 
odmiennymi podejściami do ochrony i 
zarządzania ryzykiem, takich jak podwójne 
procedury, niespójne wymogi dotyczące 
produktów oraz podwójne testowanie;

Or. en

Poprawka 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do sprzeciwu wobec 
ujęcia rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem w TTIP, 
ponieważ istnieją inne możliwości 
egzekwowania ochrony inwestycji, takie 
jak krajowe środki odwoławcze;

Or. en
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Poprawka 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską, by 
sprzeciwiła się TTIP ze względu na 
szkodliwy wpływ polityczny, gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy, przed którym 
zostaliśmy ostrzeżeni w wielu petycjach;

Or. en

Poprawka 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję Europejską, by 
sprzeciwiła się ujęciu w TTIP 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem (ISDS), gdyby negocjacje 
miały toczyć się nadal;

Or. en

Poprawka 57
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
i pracy, ostrożnościowej ochrony 
środowiska i konsumentów oraz 
różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
konsumentów, pracy i środowiska oraz 
różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza usług użyteczności publicznej ani
prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, dostępu do 
leków i ochrony danych, praw 
pracowniczych, praw konsumenckich, 
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt
oraz różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
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narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej,
odpowiadającego każdej ze stron;

narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej,
które każda ze stron uważa za 
odpowiednie;

Or. en

Poprawka 60
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie 
narusza nadrzędnego, suwerennego prawa 
do regulacji w zależności od poziomu 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
konsumentów, pracy i środowiska oraz 
różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie
narusza prawa do regulacji w zależności 
od poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;

3. domaga się, by zgodność regulacyjna 
nie w żaden sposób nie naruszała 
przysługującego organom publicznym
prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska oraz różnorodności kulturowej, 
odpowiadającego każdej ze stron;
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Or. en

Poprawka 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
europejskie normy ochrony środowiska 
pozostaną na obecnym poziomie;

Or. en

Poprawka 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że usługi i produkty 
kulturowe powinny być uznane za 
odmienne w stosunku do pozostałych 
komercyjnych usług i produktów, a co za 
tym idzie traktowane w inny sposób, jak 
określono to w tzw. kulturowym wyjątku;

Or. en

Poprawka 64
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie pakietu skreślony
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dotyczącego mobilności, uznając 
ułatwienia wizowe dla europejskich 
dostawców usług i towarów za jeden z 
najważniejszych elementów w zakresie 
pełnego wykorzystania potencjału 
porozumienia TTIP;

Or. fr

Poprawka 65
Tonino Picula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie pakietu 
dotyczącego mobilności, uznając 
ułatwienia wizowe dla europejskich 
dostawców usług i towarów za jeden z 
najważniejszych elementów w zakresie 
pełnego wykorzystania potencjału 
porozumienia TTIP;

4. podkreśla znaczenie pakietu 
dotyczącego mobilności i zapewnienia 
wzajemności wizowej dla obywateli 
wszystkich państw członkowskich UE, 
uznając ułatwienia wizowe dla 
europejskich dostawców usług i towarów 
za jeden z najważniejszych elementów w 
zakresie pełnego wykorzystania potencjału 
porozumienia TTIP;

Or. hr

Poprawka 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie pakietu 
dotyczącego mobilności, uznając 
ułatwienia wizowe dla europejskich 
dostawców usług i towarów za jeden z 
najważniejszych elementów w zakresie 
pełnego wykorzystania potencjału 

4. podkreśla znaczenie pakietu 
dotyczącego mobilności, uznając 
ułatwienia wizowe dla europejskich 
dostawców usług i towarów za jeden z 
najważniejszych elementów w zakresie 
pełnego wykorzystania potencjału 
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porozumienia TTIP; porozumienia TTIP oraz domaga się, by 
rozszerzono go na obywateli krajów 
trzecich zamieszkujących w Unii 
Europejskiej lub w Stanach 
Zjednoczonych, przy jednoczesnej 
ochronie praw pracowniczych i 
zapewnieniu na całym terytorium 
zatrudnienia o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że Stany Zjednoczone 
Ameryki nie ratyfikowały konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) o podstawowych standardach 
pracy, takich jak rokowania zbiorowe, 
wolność zrzeszania się i prawo do 
organizowania się;

Or. en

Poprawka 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że demokratyczne 
podejmowanie decyzji w miejscu pracy 
może zostać podważone, jeżeli ochrona 
pracowników będzie postrzegana jako 
bariera w handlu;

Or. en
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Poprawka 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, 
aby zwiększyć przejrzystość procesu 
negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle 
publikacji europejskich wytycznych 
dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 
1);

skreślony

Or. en

Poprawka 70
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, 
aby zwiększyć przejrzystość procesu 
negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle 
publikacji europejskich wytycznych 
dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 
1);

5. odnotowuje starania (nadal w dużej 
mierze niezadowalające), których Komisja 
dołożyła, aby zwiększyć przejrzystość 
procesu negocjacji TTIP, zwłaszcza w 
świetle publikacji europejskich 
wytycznych dotyczących negocjacji TTIP 
(1103/13 CL 1);

Or. fr

Poprawka 71
Beatriz Becerra Basterrechea
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, 
aby zwiększyć przejrzystość procesu 
negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle 
publikacji europejskich wytycznych 
dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 
1);

5. zwraca się do Komisji o dokonanie 
wszelkich starań, aby zwiększyć 
przejrzystość procesu negocjacji TTIP, 
zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących 
negocjacji TTIP (1103/13 CL 1) oraz 
zaleceń Rzeczniczki Praw Obywatelskich;

Or. es

Poprawka 72
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, aby 
zwiększyć przejrzystość procesu negocjacji 
TTIP, zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących 
negocjacji TTIP (1103/13 CL 1);

5. przypomina, że Komisja powinna mieć 
na uwadze, że zawsze jest prawnie 
zobowiązana do zgodności z przepisami 
regulującymi publiczny dostęp do 
dokumentów, zawartymi w rozporządzeniu 
1049/2001, i w związku z tym stwierdza, że 
Komisja wreszcie zaczęła dokładać 
pewnych starań, aby zwiększyć 
przejrzystość procesu negocjacji TTIP, 
zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących 
negocjacji TTIP (1103/13 CL 1);

Or. en

Poprawka 73
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, aby 
zwiększyć przejrzystość procesu negocjacji 
TTIP, zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących 
negocjacji TTIP (1103/13 CL 1);

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła starań, aby zwiększyć 
przejrzystość procesu negocjacji TTIP, 
zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących 
negocjacji TTIP (1103/13 CL 1); podkreśla 
potrzebę zapewnienia przejrzystości w 
drodze bezpośredniego i otwartego 
dialogu w formie publicznych konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, 
aby zwiększyć przejrzystość procesu 
negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle 
publikacji europejskich wytycznych 
dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 
1);

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja dołożyła rzeczywistych starań, 
aby zwiększyć przejrzystość procesu 
negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle 
publikacji europejskich wytycznych 
dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 
1); wyraża ubolewanie, że ten zasadniczy 
dokument został ujawniony dopiero w 
dniu 9 października 2014 r., natomiast 
negocjacje rozpoczęto w czerwcu 2013 r.; 
uważa, że opóźnienie to przez Komisję 
Europejską i Radę w ujawnianiu takich 
istotnych dokumentów dotychczas 
utrudniało rozwój rzetelnej debaty 
publicznej na temat TTIP oraz przyczyniło 
się do wzmocnienia negatywnego 
postrzegania Unii Europejskiej i jej 
instytucji w dużych grupach opinii 
publicznej;

Or. en
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Poprawka 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. potępia brak przejrzystości i 
publicznego udziału oraz niejawność, 
które cechują negocjacje w sprawie TTIP; 
popiera wniosek Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, by dokumenty 
uzgodnione podczas negocjacji były 
publikowane niezwłocznie po ich 
sporządzeniu; wzywa również Komisję 
Europejską do ponownego rozpatrzenia 
decyzji o zablokowaniu i odrzuceniu 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
dotyczącej TTIP;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie dochodzenia 
dotyczącego starań Komisji Europejskiej, 
by negocjacje w sprawie TTIP stały się 
przejrzyste i dostępne dla opinii 
publicznej; wzywa Komisję, by 
niezwłocznie wdrożyła zalecenia rzecznika 
dotyczące publicznego dostępu do 
skonsolidowanych dokumentów 
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negocjacyjnych, proaktywniejszego 
ujawniania dokumentów TTIP i większej 
przejrzystości w odniesieniu do posiedzeń 
urzędników Komisji z organizacjami 
przedsiębiorców, grupami lobbystów i 
organizacjami pozarządowymi na temat 
TTIP;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. sugeruje, że potrzebne są dalsze kroki 
w celu kontynuacji wysiłków Komisji na 
rzecz zwiększenia przejrzystości i 
wspierania szerszego uczestnictwa i 
zaangażowania różnych zainteresowanych 
podmiotów w procesie negocjacji, w 
szczególności społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji 
konsumentów, z uwagi na potencjalny 
wpływ TTIP na życie obywateli 
europejskich;

Or. en

Poprawka 78
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do kompleksowej przejrzystości 
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Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do 
publikowania dokumentów i udostępniania 
informacji z posiedzeń;

ze strony Komisji jest podstawowym 
warunkiem nadania procesowi negocjacji 
bardziej prawowitego charakteru w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do
dalszego publikowania dokumentów,
udostępniania informacji z posiedzeń oraz 
odpowiedniego włączania w proces 
negocjacyjny przedstawicieli szczebla 
regionalnego i lokalnego;

Or. en

Poprawka 79
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do 
publikowania dokumentów i udostępniania 
informacji z posiedzeń;

6. uważa, że bardziej proaktywne podejście 
do przejrzystości ze strony Komisji jest 
niezbędne w procesie demokratycznym i 
zachęca Komisję do publikowania 
dokumentów, udostępniania opinii 
publicznej informacji z posiedzeń, a 
posłom do parlamentu informacji 
dotyczących aspektów negocjacji;

Or. fr

Poprawka 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do 

6. wzywa do bardziej proaktywnego 
podejścia do przejrzystości ze strony 
Komisji, żeby nadać procesowi negocjacji 
bardziej prawowity charakter w oczach 
obywateli, i zachęca Komisję do 
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publikowania dokumentów i udostępniania 
informacji z posiedzeń;

publikowania dokumentów i udostępniania 
informacji z posiedzeń;

Or. en

Poprawka 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do
publikowania dokumentów i
udostępniania informacji z posiedzeń;

6. wzywa Komisję do opublikowania 
wszystkich dokumentów uzgodnionych w
czasie negocjacji i opublikowania 
wszelkich dostępnych informacji w 
sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 82
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do 
publikowania dokumentów i 
udostępniania informacji z posiedzeń;

6. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczące konieczności 
bardziej proaktywnego ujawniania 
dokumentów; wzywa Komisję, by 
należycie wzięła pod uwagę sugestie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a w 
szczególności by dokonała oceny, czy 
dokument dotyczący TTIP może zostać 
upubliczniony, gdy tylko zostanie 
zakończony w pracach wewnętrznych, a 
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następnie w regularnych i uprzednio 
ustalonych odstępach czasu (w tym, ale 
nie wyłącznie, gdy dokument jest 
przedstawiany w toku negocjacji);

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do
publikowania dokumentów i udostępniania 
informacji z posiedzeń;

6. uważa, że bardziej proaktywne podejście 
do przejrzystości ze strony Komisji jest 
absolutnie niezbędne, by nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter, i
wzywa Komisję do opublikowania 
wszystkich dokumentów negocjacyjnych, 
w tym ofert składanych UE przez USA, na 
wzór standardowej praktyki stosowanej we 
wszystkich międzynarodowych 
negocjacjach handlowych prowadzonych 
pod auspicjami Światowej Organizacji 
Handlu, i do udostępniania informacji z 
posiedzeń;

Or. en

Poprawka 84
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. sugeruje, że bardziej proaktywne 
podejście do przejrzystości ze strony 
Komisji mogłoby nadać procesowi 
negocjacji bardziej prawowity charakter w 
oczach obywateli, i zachęca Komisję do

6. wzywa Komisję do:
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publikowania dokumentów i 
udostępniania informacji z posiedzeń;

– przyjęcia proaktywnego podejścia do 
przejrzystości ze strony Komisji, które 
mogłoby zagwarantować, że negocjacje i 
ewentualne końcowe porozumienie będą 
korzystały z legitymacji i zaufania opinii 
publicznej;

– poinformowania USA o znaczeniu, jakie 
ma w szczególności udostępnianie unijnej 
opinii publicznej wspólnych tekstów 
negocjacyjnych przed sfinalizowaniem 
umowy o TTIP; Komisja powinna również 
poinformować USA o potrzebie 
uzasadniania wszelkich swoich wniosków 
dotyczących nieujawniania danego 
dokumentu; Komisja musi być 
przekonana w oparciu o treść żądanego 
dokumentu, że jego ujawnienie 
naruszyłoby interes publiczny w zakresie 
stosunków międzynarodowych; sam fakt, 
że USA nie życzy sobie ujawnienia 
dokumentu, nie wystarcza do 
zastosowania wyjątku dotyczącego 
naruszenia interesu publicznego w 
zakresie stosunków międzynarodowych; 

– dokonania oceny, czy dokument 
dotyczący TTIP może zostać 
upubliczniony, gdy tylko zostanie 
zakończony w pracach wewnętrznych, a 
następnie w regularnych i uprzednio 
ustalonych odstępach czasu (w tym, ale 
nie wyłącznie, gdy dokument jest 
przedstawiany w toku negocjacji); jeżeli 
żaden z wyjątków nie ma zastosowania, 
przedmiotowy dokument powinien zostać 
proaktywnie opublikowany przez Komisję; 
jeżeli nie jest możliwe proaktywne podanie 
do publicznej wiadomości dokumentu, 
numer referencyjny dokumentu (oraz, 
jeśli to możliwe, jego tytuł) powinien być 
podany do wiadomości publicznej, wraz z 
wyjaśnieniem, że na podstawie treści 
żądanego dokumentu jego ujawnienie 
naruszyłoby interes publiczny w zakresie 
stosunków międzynarodowych, dlatego 
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dokumentu tego nie można udostępnić;

– publikowania na swojej stronie 
internetowej wielu dokumentów 
dotyczących TTIP, które zostały już 
przedstawione w odpowiedzi na wnioski o 
udzielenie dostępu do dokumentów;

– uwzględniania odpowiednich sugestii 
przedstawionych w sekcji „Udział 
społeczeństwa” ze sprawozdania z 
konsultacji publicznych 
przeprowadzonych przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

– poszerzenia wymogów dotyczących 
przejrzystości na spotkaniach z 
organizacjami zawodowymi lub osobami 
samozatrudnionymi w sprawie TTIP na 
szczeble dyrektora, kierownika działu i 
negocjatora; powinno to obejmować 
nazwiska wszystkich osób 
zaangażowanych w takie posiedzenia;

– aktywnego publikowania porządków 
obrad i protokołów posiedzeń, które 
odbywa w sprawie TTIP z organizacjami 
przedsiębiorców, grupami lobbystów lub 
organizacjami pozarządowymi;

– zbadania możliwości rozszerzenia – do 
szczebli poniżej szczebla komisarza –
obowiązków (w tym w odniesieniu do 
rejestru służącego przejrzystości) 
mających na celu zapewnienie właściwej 
równowagi i reprezentatywności na jej 
spotkaniach z organizacjami zawodowymi 
lub samozatrudnionymi osobami w 
sprawie TTIP; obowiązki te mogłyby na 
przykład zostać poszerzone na szczeble 
dyrektora, kierownika działu i 
negocjatora;

– potwierdzenia, że wszystkie opinie 
zainteresowanych stron przedstawione w 
związku z TTIP zostaną opublikowane, 
chyba że autor przedstawi uzasadnione 
powody dla zachowania poufności i 
przedstawi niepoufne streszczenie opinii 
na potrzeby publikacji;
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– dopilnowania, aby dokumenty, które są 
udostępniane niektórym zainteresowanym 
podmiotom z państw trzecich, zostały 
udostępnione wszystkim, co zapewni, że 
wszyscy obywatele będą traktowani 
jednakowo;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża głębokie ubolewanie, że dostęp 
udzielany posłom do Parlamentu 
Europejskiego do dokumentów 
negocjacyjnych TTIP jest niezwykle 
ograniczony, ponieważ udostępnia się im 
jedynie część dokumentów, a sposób ich 
udostępniania nie sprzyja odpowiedniej 
kontroli parlamentarnej w procesie 
negocjacji; podkreśla, że dokumenty 
dostępne w zastrzeżonej czytelni PE nie 
obejmują żadnych skonsolidowanych 
materiałów ani tekstów przedstawionych 
przez USA;

Or. en

Poprawka 86
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. krytycznie odnosi się do faktu, że 
negocjacje w sprawie TTIP zostały 
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wznowione bez odpowiedniego 
wyjaśnienia praktyki masowej inwigilacji 
obywateli i rządów UE przez administrację 
USA; uważa, że ta praktyka jest obraźliwa 
dla obywateli UE, i domaga się 
wiarygodnych i zaangażowanych działań 
Komisji w tej dziedzinie przed podjęciem 
jakichkolwiek dalszych kroków w 
negocjacjach; uważa, że umowa nie może 
zostać zawarta, jeżeli nie zostanie 
rozwiązany problem braku zaufania
powstały w tym przypadku;

Or. en

Poprawka 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca;

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca; 
jednocześnie uważa, że ważne jest aby były 
one dostępne we wszystkich językach 
urzędowych UE, dzięki czemu wszyscy 
obywatele europejscy będą mieli 
zagwarantowany rzeczywisty dostęp do 
dokumentów i naprawdę będą mogli je 
zrozumieć;

Or. es

Poprawka 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca;

7. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpując a;

Or. en

Poprawka 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca;

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca, oraz 
o ułatwienie dostępu do tych informacji 
poprzez odbywanie regularnych posiedzeń
ze związkami zawodowymi, organizacjami 
pozarządowymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 90
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 



PE522.063v01-00 50/64 AM\1055208PL.doc

PL

dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca;

dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca, o 
natychmiastowe i pełne informowanie 
Parlamentu na wszystkich etapach 
procedury, zgodnie z wyrokiem C-358/11 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej oraz o zapewnienie 
wszystkim posłom do PE dostępu do 
wszystkich poufnych dokumentów i 
zamieszczenie skonsolidowanych tekstów 
w wykazie dokumentów, z którymi 
posłowie do PE mogą się zapoznać;

Or. fr

Poprawka 91
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była pełna i wyczerpująca;

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie 
internetowej poświęconej polityce 
handlowej była dostępna, kompleksowa,
pełna i wyczerpująca;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża ubolewanie, że petycja złożona 
przez ponad półtora miliona 
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Europejczyków nie została 
zakwalifikowana przez Komisję 
Europejską jako „europejska inicjatywa 
obywatelska” z powodu ograniczeń 
zawartych w prawnych uregulowaniach 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej; 
ubolewa, że w rezultacie ograniczenia te 
oznaczają, że wszelka inicjatywa w 
dziedzinie handlu mogłaby być 
dopuszczalna tylko po wejściu w życie 
umowy handlowej oraz że w obecnych 
ramach nie dopuszcza się europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, która zmierza do 
wywarcia wpływu na toczące się 
negocjacje handlowe;

Or. en

Poprawka 93
Julia Reda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że TTIP nie może podważać 
prawa obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia lub zgodności z 
europejskimi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych;

8. uważa, że TTIP nie może podważać 
prawa obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia lub zgodności z 
europejskimi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych; zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, aby przedmiotem 
negocjacji nie stała się ochrona danych, 
dzięki czemu możliwe będzie 
przestrzeganie art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 94
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że TTIP nie może podważać 
prawa obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia lub zgodności z 
europejskimi przepisami dotyczącymi
ochrony danych;

8. uważa, że z uwagi na interes publiczny
ochrony danych nie powinno się 
wykorzystywać jako automatycznej 
przeszkody w publicznej kontroli 
działalności lobbingowej w związku z 
TTIP oraz że istnieje możliwość 
zaradzenia kwestii ochrony danych 
poprzez informowanie zapraszanych na 
posiedzenia uczestników o zamiarze 
ujawnienia ich nazwisk;

Or. en

Poprawka 95
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że TTIP nie może podważać 
prawa obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia lub zgodności z
europejskimi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych;

8. uważa, że TTIP nie może podważać 
prawa obywateli UE do cyfrowego 
samostanowienia lub zgodności z unijnymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych, a 
w szczególności należy w nim wziąć pod 
uwagę wyrok Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (C-132/12) w sprawie 
„prawa do bycia zapomnianym” oraz 
wniosek dotyczący ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych;

Or. en

Poprawka 96
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, w których nie można 
akceptować kompromisów, takich jak 
sektor rolnictwa, w przypadku których 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
różnie postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania, stosowania hormonów w 
hodowli, ochrony zdrowia konsumenta i 
zwierząt oraz środowiska;

Or. en

Poprawka 97
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta; 
zachęca Komisję do przyjęcia w związku z 
tym podejścia opartego na uwzględnianiu 
w wykazie, jako bezwzględnego warunku 
w celu jasnego przedstawienia tej kwestii 
wszystkim zainteresowanym stronom;

Or. fr

Poprawka 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter
niektórych obszarów negocjacji, takich jak 
sektor rolnictwa, w przypadku których 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
różnie postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. zwraca się do Komisji z wnioskiem, aby 
w niektórych obszarach negocjacji, takich 
jak sektor rolnictwa, w przypadku których 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
różnie postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta, przyjęto 
standardy europejskie za zasady 
niepodlegające negocjacjom;

Or. es

Poprawka 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO),
wymogów dotyczących etykietowania,
klonowania, wymogów dotyczących 
środowiska i wszelkich innych norm 
dotyczących zdrowia konsumenta i 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 100
Sylvie Goddyn

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla szczególnie delikatny 
charakter niektórych obszarów negocjacji, 
takich jak sektor rolnictwa, w przypadku 
których Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone różnie postrzegają kwestię 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), klonowania, a w 
szerszej perspektywie sektorów 
związanych z żywnością, i zdrowia 
konsumenta;

Or. fr

Poprawka 101
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji i w związku z tym 
wzywa Komisję do wykluczenia wszelkich 
uregulowań we wszystkich rozdziałach 
horyzontalnych i wszystkich załącznikach 
sektorowych do TTIP, które:

– wiązałyby się z regulacją chemikaliów i 
pestycydów,

– naruszałyby zintegrowane na szczeblu 
UE podejście do bezpieczeństwa żywności, 
w tym prawo UE o GMO,

– wspierałyby lub ułatwiały wydobycie, 
transport lub wykorzystanie paliw 
kopalnych, w szczególności 
niekonwencjonalnych, lub utrudniały 
osiągnięcie przez UE lub USA celów w 
zakresie klimatu i energii;

Or. en
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Poprawka 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter obszarów 
negocjacji, w których Unia i Stany 
Zjednoczone różnią się fundamentalnie,
takich jak sektor rolnictwa, w przypadku 
których rozbieżnie uregulowano kwestię 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), klonowania i zdrowia 
konsumenta; uważa, że TTIP może mieć 
wpływ na przepisy o środowisku i 
bezpieczeństwie konsumentów, ponieważ 
GMO stały się już przedmiotem jednego 
sporu w Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) między Unią Europejską a 
Stanami Zjednoczonymi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych 
obszarów negocjacji, takich jak sektor 
rolnictwa, w przypadku których Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone różnie 
postrzegają kwestię organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
klonowania i zdrowia konsumenta, dlatego 
wzywa, by tych dziedzin nie poddawano 
współpracy regulacyjnej ani jakimkolwiek 
dodatkowym uregulowaniom standardów 
sanitarnych i fitosanitarnych i barier 
technicznych w handlu; w obszarach, w 
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których prowadzi się już handel w 
sektorach wrażliwych, takich jak GMO, 
wzywa do ustanowienia jasnych zasad 
etykietowania, które mogłyby zwiększyć 
możliwości wyboru dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. sugeruje rozważenie sądowego 
rozstrzygania sporów w ramach WTO, 
ponieważ ostatnie spory między Unią a 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
pozwoliły przyjrzeć się spornym kwestiom 
w stosunkach handlowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla wysoki poziom publicznej 
kontroli w sprawie umowy za 
pośrednictwem petycji, w których 
wyrażono poważne obawy co do 
przejrzystości negocjacji i niekorzystnych, 
negatywnych skutków dla praw 
pracowniczych i usług użyteczności 
publicznej, w tym opieki zdrowotnej, 
świadczeń socjalnych, edukacji, wody i 
infrastruktury sanitarnej;
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Or. en

Poprawka 106
Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję Europejską do 
zdecydowanego zobowiązania się do
ścisłego dotrzymania norm dotyczących 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dobrostanu zwierząt, 
określonych w prawodawstwie UE, oraz 
do dopilnowania, by nie podważono i by 
przestrzegano podstawowych wartości UE, 
takich jak zasada ostrożności, uznanie 
zwierząt jako istot zdolnych do 
odczuwania, zgodnie z art. 13 TFUE i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 107
Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję Europejską, by 
zakazała wprowadzania na rynek 
produktów, których nie wyprodukowano 
zgodnie z unijnymi normami w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i 
zwierząt i dobrostanu zwierząt;
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Poprawka 108
Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa Komisję Europejską, by 
dopilnowała, aby produkty takie jak GMO 
lub produkty pochodzące ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa 
lub zawierające substancje zakazane w 
UE nie były wprowadzane do obrotu na 
rynku UE ani nie były kierowane do 
unijnego łańcucha dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 109
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.

10. podkreśla, że ostrożnościowa ochrona 
konsumenta oraz zgodność żywności i 
towarów z bardziej rygorystycznymi 
europejskimi normami jakości nie 
podlegają negocjacjom.

Or. en

Poprawka 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
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Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości odpowiadają specjalnym żądaniom 
i wymaganiom europejskich obywateli;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości, najwyższe standardy ochrony 
środowiska i ścisła kontrola emisji 
przemysłowych w UE i USA oraz 
odpowiednie gwarancje w celu ochrony 
danych osobowych muszą stanowić rdzeń 
negocjacji dotyczących TTIP; 
negocjatorzy nie mogą brać pod uwagę 
żadnych zobowiązań w zakresie ochrony 
danych w TTIP przed zakończeniem 
trwających w UE i USA prac 
legislacyjnych w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 112
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność z europejskimi normami jakości
w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa 
żywności i inwestycji muszą stanowić
dziedziny, na których skupia się 
negocjacje dotyczące TTIP; podkreśla 
zatem potrzebę utrzymania wysokich 
norm i sprawdzonych wzorców 
postępowania, takich jak procesy 
dokładnej oceny ryzyka, w celu 
określenia, które organizmy 
zmodyfikowane genetycznie są 
dopuszczane na rynek UE;

Or. en

Poprawka 113
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz 
zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami 
jakości i bezpieczeństwa muszą stanowić 
rdzeń negocjacji dotyczących TTIP, w 
szczególności prowadząc do:

– pełnej przejrzystości i publicznego 
dostępu do klinicznych danych 
pochodzących z klinicznych badań 
produktów farmaceutycznych;

– pełnej przejrzystości i publicznego 
dostępu do klinicznych danych 
pochodzących z klinicznych testów sprzętu 
medycznego;

– ochrony życia lub zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin poprzez poszanowanie i 
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podtrzymywanie wrażliwości i realizację 
podstawowych wartości każdej ze stron, 
takich jak unijna zasada ostrożności;

Or. en

Poprawka 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
w imieniu grupy GUE/NGL
Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że poszanowanie 
suwerenności każdego państwa i 
suwerenności Unii Europejskiej jako 
takiej w zakresie przyjmowania 
ustawodawstwa i regulacji gospodarki 
musi stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP;

Or. en

Poprawka 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że głównym celem 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem (ISDS) jest ochrona 
inwestorów przed arbitralnymi decyzjami 
administracyjnymi w krajach o niewielkiej 
pewności prawnej; podkreśla, że 
dotychczasowe doświadczenie wskazuje, 
że zdolność rządów do stanowienia 
przepisów w interesie publicznym może 
zostać poważnie ograniczona z uwagi na 
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ryzyko konfrontacji z roszczeniami 
odszkodowawczymi zgłaszanymi przez 
duże przedsiębiorstwa wielonarodowe;

Or. en

Poprawka 116
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję, by wskazała, w jaki 
sposób i kiedy zastosuje każdy z 
zaproponowanych środków oraz jakie 
podejmie działania w związku z ww. 
petycjami; jako że negocjacje są w toku, 
wskazane byłoby, żeby Komisja podjęła 
dalsze działania w ciągu dwóch miesięcy, 
do dnia 31 maja 2015 r.;

Or. en

Poprawka 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
możliwości obrony prywatnych interesów 
zwiększyłyby się dzięki utworzeniu 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
między inwestorami (ISDS; w każdym 
razie uważa, że to Trybunał 
Sprawiedliwości UE posiada wyłączne 
uprawnienia do ostatecznego 
interpretowania przepisów 
wspólnotowych;
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Or. es

Poprawka 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. uważa, że skoro sądy ISDS będą 
dokonywały wykładni zarówno prawa 
krajowego, jak i unijnego, dokonywały 
wykładni praw podstawowych i ogólnych 
zasad prawa UE i je stosowały, włączenie 
ISDS byłoby niezgodne z wyłączną 
właściwością TSUE w sprawie ostatecznej 
wykładni prawa Unii Europejskiej;

Or. en


