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

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția din 
23 octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite1, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile 
comerciale și investițiile dintre UE și 
Statele Unite ale Americii2, Rezoluția din 
12 martie 2014 referitoare la programul 
de supraveghere al Agenției Naționale de 
Securitate (NSA) a SUA, la organismele 
de supraveghere din diferite state membre 
și la impactul acestora asupra drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor UE și asupra 
cooperării transatlantice în materie de 
justiție și de afaceri interne3,

Or. en

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

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 2013,

                                               
1 JO C 68 E, 7.3.2014, p. 53
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2014)0230.
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Amendamentul 3
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Comisia negociază în prezent în 
numele Uniunii Europene un acord amplu, 
cuprinzător și care stabilește standarde 
înalte de parteneriat pentru comerț și 
investiții cu Statele Unite [Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP)], al cărui obiectiv este promovarea 
și facilitarea schimbului comercial de 
bunuri și servicii și consolidarea 
investițiilor, printre altele, prin 
intermediul eliminării barierelor în calea 
comerțului; întrucât un număr 
semnificativ de cetățeni europeni și-au
exprimat preocupări legitime cu privire la 
faptul că acest acord ar amenința 
regulamentele fundamentale ale UE, în 
special în domeniul drepturilor muncii, al 
protecției mediului și al standardelor 
alimentare și de securitate;

Or. en

Amendamentul 4
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Comisia negociază în prezent 
în numele Uniunii Europene un amplu 
acord de parteneriat pentru comerț și 

A. întrucât Președintele Juncker a invitat 
fiecare stat membru din viitoarea Comisie 
să „prezinte public toate contactele și 
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investiții cu Statele Unite [Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP)];

reuniunile organizate cu organizațiile 
profesionale sau cu lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă cu 
privire la orice chestiune referitoare la 
elaborarea de politici UE și la 
implementare” cu privire la un amplu 
acord de parteneriat pentru comerț și 
investiții cu Statele Unite [Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP)] pe care Comisia îl negociază în 
prezent în numele Uniunii Europene;
întrucât singura metodă eficace prin care 
se pot evita confuzia publică și 
neînțelegerile este garantarea unui grad 
mai mare de transparență și depunerea 
unor eforturi mai mari pentru a se 
informa dezbaterea publică în mod 
proactiv;

Or. en

Amendamentul 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. având în vedere rezultatele consultării 
publice lansate de Comisia Europeană cu 
privire la protejarea investițiilor și la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) în cadrul TTIP;

Or. en

Amendamentul 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina
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Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. având în vedere scrisoarea adresată 
de către negociatorul șef al Uniunii 
Europene, Ignacio García-Bercero, 
omologului său din Statele Unite, Daniel 
Mullany, în care, la 5 iunie 2014, declara 
că „toate documentele referitoare la 
negocieri vor rămâne închise publicului 
până la 30 de ani”;

Or. en

Amendamentul 7
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite; eliminând în special 
barierele netarifare și, mai precis, 
asigurând convergența dintre 
reglementările privind cel mai mic set 
comun;

Or. fr

Amendamentul 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă promovarea activităților 
marilor întreprinderi multinaționale din
Uniunea Europeană și Statele Unite, 
slăbind capacitatea Uniunii Europene și a 
statelor sale membre de a adopta acte 
legislative care ar limita puterea pe care 
aceste întreprinderi multinaționale o au 
pe o piață liberă dereglementată;

Or. en

Amendamentul 9
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

B. întrucât obiectivul declarat al acordului 
TTIP îl reprezintă intensificarea comerțului 
și a investițiilor dintre Uniunea Europeană 
și Statele Unite;

Or. en

Amendamentul 10
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite ale Americii, fără a aduce 
atingere principiilor stabilite în acquis-ul 
comunitar;
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Amendamentul 11
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât obiectivul acordului TTIP îl 
reprezintă intensificarea comerțului și a 
investițiilor dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite;

B. întrucât, pentru a contribui la 
bunăstarea tuturor cetățenilor europeni, 
obiectivele acordului TTIP ar trebui să fie 
reglementarea globalizării și sprijinirea 
fluxurilor echilibrate de investiții și 
comerciale durabile la nivelul Europei, 
creșterea economică durabilă, crearea de 
locuri de muncă decente și promovarea 
modelului social european;

Or. en

Amendamentul 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP;

C. întrucât negocierile au atras o 
respingere socială și o îngrijorare publică
fără precedent, având în vedere potențialul 
impact de ordin economic, social și politic 
negativ al TTIP;

Or. en

Amendamentul 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP;

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialele implicații de ordin economic, 
social și politic ale TTIP;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP;

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP și modul secret de 
desfășurare a negocierilor;

Or. en
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Amendamentul 16
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere 
potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP;

C. întrucât negocierile au atras un interes 
public fără precedent, având în vedere:

- potențialul impact de ordin economic, 
social și politic al TTIP privind normele și 
standardele viitoare care afectează 
cetățenii europeni într-un mod similar 
legislației, în domenii precum siguranța 
alimentară, vehiculele, substanțele 
chimice, medicamentele, energia, mediul 
și locul de muncă;

- absența transparenței pe durata 
negocierilor în curs și faptul că nu există 
niciun interes public în ceea ce privește 
relațiile internaționale referitoare la 
respectarea solicitărilor nejustificate și 
nerezonabile de a nu comunica 
documente. Orice altă opinie ar însemna 
că partenerul internațional ar avea drept 
de veto neîngrădit cu privire la 
comunicarea unui astfel de document 
aflat în posesia instituțiilor UE;

- numărul copleșitor de răspunsuri la 
consultarea publică cu Ombudsmanul, 
care constituie motive de îngrijorare cu 
privire la importanța corporativă 
percepută a reuniunilor și contactelor cu 
Comisia cu privire la TTIP și la 
necesitatea unei transparențe 
îmbunătățite în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât fostul președinte al Comisiei, 
José Manuel Barroso, a invitat societatea 
civilă să joace un rol constructiv și să se 
implice în cadrul negocierilor privind 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât societatea civilă și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții;

Or. en

Amendamentul 19
Eleonora Evi

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât articolul 344 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) prevede că „statele membre se 
angajează să nu supună un diferend cu 
privire la interpretarea sau aplicarea 
tratatelor unui alt mod de soluționare 
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decât cele prevăzute de acestea”;

Or. en

Amendamentul 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, presupusa colectare de 
informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
și protecția investitorilor prin intermediul
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit 
multe petiții, majoritatea dintre acestea 
exprimând preocupări cu privire la 
respingerea acordului comercial UE-SUA 
(TTIP); întrucât principalele domenii de 
preocupare și de respingere ale 
petiționarilor sunt legate de riscurile 
privind calitatea importurilor de produse 
alimentare, presupusa colectare de 
informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
negativ, consecințele asupra ocupării 
forței de muncă, serviciile publice, 
drepturile sociale și cele ale lucrătorilor, 
bunăstarea animalelor și pierderea 
suveranității democratice din cauza 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

Or. en

Amendamentul 21
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul D
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Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, presupusa colectare de 
informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
și protecția investitorilor prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind siguranța și calitatea 
importurilor de produse alimentare, 
presupusa colectare de informații de către 
SUA cu privire la persoane fizice și 
juridice (dreptul cetățenilor UE la 
„autodeterminare digitală”), transparența, 
impactul economic și protecția 
investitorilor prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

Or. en

Amendamentul 22
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, presupusa colectare de 
informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
și protecția investitorilor prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

D. întrucât la 10 septembrie 2014 Comisia 
a refuzat să înregistreze inițiativa 
cetățenească europeană „Stop TTIP”, 
deoarece a considerat că aceasta se afla în 
afara sferei de competență a Comisiei în 
ceea ce privește prezentarea unei 
propuneri de act juridic al Uniunii în 
scopul punerii în aplicare a tratatelor; 
întrucât o inițiativă „Stop TTIP” a fost, 
prin urmare, lansată în afara procedurii 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. 211/2011 și a strâns deja peste un 
milion de semnături; întrucât Comisia 
pentru petiții a primit o serie de petiții în 
care se exprimă preocupări cu privire la 
acordul comercial UE-SUA (TTIP); 
întrucât principalele preocupări ale 
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petiționarilor sunt legate de riscurile 
privind calitatea importurilor de produse 
alimentare, presupusa colectare de 
informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
și protecția investitorilor prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

Or. fr

Amendamentul 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, presupusa colectare 
de informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul economic 
și protecția investitorilor prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări ale societății civile cu privire la 
acordul comercial UE-SUA (TTIP); 
întrucât principalele preocupări ale 
petiționarilor sunt legate de mediu, 
siguranță și standarde în domeniul 
protecției consumatorilor, cum ar fi
calitatea importurilor de produse 
alimentare, dezvăluirile în materie de 
supraveghere globală privind informațiile 
colectate de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența și mecanismul de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS),

Or. en

Amendamentul 24
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg
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Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, presupusa colectare 
de informații de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), transparența, impactul
economic și protecția investitorilor prin 
intermediul mecanismului de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat (ISDS),

D. întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la acordul comercial 
UE-SUA (TTIP); întrucât principalele 
preocupări ale petiționarilor sunt legate de 
riscurile privind calitatea importurilor de 
produse alimentare, transferul de date 
dintre UE și SUA, în special informațiile 
colectate de către SUA cu privire la 
persoane fizice și juridice (dreptul 
cetățenilor UE la „autodeterminare 
digitală”), lipsa de transparență în ceea ce 
privește negocierile, potențialul impact
economic negativ al TTIP, în special în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
și salariile, precum și transferul dreptului 
de reglementare al autorităților publice 
asupra întreprinderilor, prin intermediul 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS),

Or. en

Amendamentul 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât 97 % dintre cetățenii care au 
participat la consultarea publică lansată 
de Comisia Europeană cu privire la 
protecția investițiilor au respins 
includerea mecanismului ISDS în cadrul 
TTIP pentru a soluționa litigiile dintre 
investitori,
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Or. en

Amendamentul 26
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât dreptul cetățenilor Uniunii 
de a avea acces public la documentele 
păstrate de instituțiile UE reprezintă un 
drept fundamental al cărui obiectiv este 
garantarea faptului că aceștia pot 
participa la procesul de luare a deciziilor 
al UE și de tragere la răspundere a UE și 
a instituțiilor sale, consolidând caracterul 
democratic al Uniunii,

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât Comisia Europeană a primit 
în total aproape 150 000 de răspunsuri la 
consultarea sa publică privind protejarea 
investițiilor și mecanismul de soluționare 
a litigiilor dintre investitori și stat în 
cadrul Parteneriatului transatlantic 
pentru comerț și investiții, 97 % dintre 
acestea respingând includerea ISDS în 
TTIP; întrucât, în mod neobișnuit, multe 
răspunsuri au fost transmise de 
respondenți individuali, ceea ce subliniază 
nivelul mobilizării publice cu privire la 
TTIP; întrucât o parte dintre respondenți, 
cum ar fi sindicatele sau marile 
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organizații ale societății civile reprezintă 
un număr important de membri 
individuali, care depășesc numărul total 
de răspunsuri primite de Comisie,

Or. en

Amendamentul 28
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât toate petițiile primite din 
partea cetățenilor Uniunii, care includ 
zeci de mii de semnături din partea 
cetățenilor Uniunii, prezintă o poziție 
critică față de negocierile privind TTIP și 
avertizează cu privire la amenințarea pe 
care un astfel de acord ar putea să o 
reprezinte pentru modul de viață 
european, mai precis pentru domeniile 
social, economic, de mediu și democratic,

Or. en

Amendamentul 29
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât importurile de produse care 
nu respectă standardele UE în materie de 
bunăstare a animalelor, siguranță 
alimentară, sănătate umană și animală 
creează dezavantaje pentru fermierii, 
consumatorii și animalele din UE,
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Or. en

Amendamentul 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât, în contextul acestor 
negocieri, peste 90 % din reuniunile pe 
care Comisia Europeană le-a organizat cu 
actorii sociali și economici au avut loc cu 
reprezentanții marilor întreprinderi, iar 
mai puțin de 10 % dintre acestea au avut 
loc cu reprezentanții sindicatelor, ONG-
urilor sau ai organizațiilor sociale,

Or. en

Amendamentul 31
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât Parlamentul și Consiliul nu 
sunt terțe părți la aceste negocieri și, prin 
urmare, nu pot fi considerate un grup de 
„părți interesate privilegiate”,

Or. en

Amendamentul 32
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg
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Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât investigația Ombudsmanului 
European din luna iulie 2014 referitoare 
la transparența TTIP a controlat 
deținerea documentelor cheie și 
presupusul acces privilegiat acordat 
anumitor părți interesate; întrucât 
Ombudsmanul European a primit peste 
6 000 de e-mailuri ca răspuns la 
consultarea publică referitoare la TTIP,

Or. en

Amendamentul 33
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât, în ceea ce privește domeniul 
social, diversele petiții exprimă îngrijorări 
cu privire la potențialul impact negativ al 
acordului asupra sănătății publice, 
sistemului sanitar din UE și serviciilor 
publice în general, precum și sistemelor 
de pensii; întrucât înrăutățirea condițiilor 
de lucru conduc la apariția unor temeri 
din cauza absenței unei reglementări în 
ceea ce privește relațiile de muncă și a 
absenței unei culturi a contractelor 
colective de muncă în SUA,

Or. en

Amendamentul 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina
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Proiect de aviz
Considerentul Dc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dc. întrucât, după efectuarea unor 
cercetări, Ombudsmanul European și-a 
exprimat îngrijorările cu privire la 
absența unei transparențe și a unei 
participări publice la negocierile privind 
TTIP,

Or. en

Amendamentul 35
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Dc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dc. întrucât, în ceea ce privește domeniul 
economic, unele petiții contestă 
argumentul esențial, potrivit căruia 
acordul va duce la crearea de noi locuri 
de muncă; întrucât, din perspectiva 
protecției și drepturilor consumatorilor, se 
exprimă multe îngrijorări cu privire la 
impactul acordului asupra calității 
produsului în ceea ce privește o 
armonizare anticipată a unor standarde 
reduse, accentul punându-se pe produsele
alimentare; întrucât petiționarii 
reamintesc potențialul conflict care 
rezultă din faptul că clienții SUA trebuie 
să demonstreze efectele adverse ale 
produselor pe piață, în timp ce legislația 
UE impune dovedirea caracterului 
inofensiv al acestora înaintea 
comercializării noilor produse,

Or. en
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Amendamentul 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Dd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dd. întrucât peste 1,5 milioane de cetățeni 
europeni, sprijiniți de peste 320 de 
organizații ale societății civile, au sprijinit 
o inițiativă cetățenească europeană care 
se opune acordurilor TTIP și CETA,

Or. en

Amendamentul 37
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Dd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Dd. întrucât, în ceea ce privește domeniul 
mediului, unele petiții fac trimitere la 
amenințarea pe care acordul ar putea să o 
reprezinte pentru principiul precauției 
consacrat în tratatele UE; întrucât diferite 
petiții fac trimitere la impactul negativ pe 
care TTIP ar putea să îl prezinte pentru 
protecția climei și în ceea ce privește 
poluarea aerului, a solului și a apei, în 
special cu privire la activitățile de 
fracturare și, în general, în ceea ce 
privește standardele de calitate a 
combustibililor, precum și bunăstarea 
animalelor; întrucât mai multe petiții 
exprimă îngrijorări cu privire la impactul 
potențial asupra proliferării produselor 
care conțin organisme modificate genetic 
pe piața UE, cu efecte încă nesigure 
asupra sănătății,



PE552.063v01-00 22/62 AM\1055208RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul De (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

De. întrucât nu toți deputații din 
Parlamentul European au drept de acces 
la sălile de lectură în care pot fi 
consultate o parte din documentele 
incluse în negocieri; întrucât condițiile 
impuse celor care doresc să le acceseze 
fac aproape imposibilă organizarea unei 
consultări semnificative,

Or. en

Amendamentul 39
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul De (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

De. întrucât, în ceea ce privește domeniul 
democratic, cea mai mare îngrijorare este 
reprezentată de amenințarea la adresa 
suveranității populare și a normei de 
drept pe care ar putea să o introducă un 
mecanism cum ar fi ISDS, făcând 
obiectul unor interese corporatiste 
private; întrucât multe petiții critică 
absența totală a transparenței 
negocierilor; întrucât, în afara publicării 
eventuale a mandatului de negociere la 
solicitarea Ombudsmanului European, 
există în continuare multe elemente care 
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demonstrează o lipsă de transparență, 
cum ar fi existența unei săli de lectură 
restrictive pentru numai câțiva deputați 
din Parlamentul European; întrucât, într-
o petiție, se solicită efectuarea unui 
referendum la nivelul UE înainte de 
încheierea acordului,

Or. en

Amendamentul 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Considerentul Df (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Df. întrucât apărarea intereselor 
cetățenilor europeni în ceea ce privește 
negocierile este posibil să fi fost grav 
afectată de supravegherea în masă a 
milioanelor de cetățeni europeni și a 
reprezentanților politici, efectuate de 
Agenția Națională de Securitate a Statelor 
Unite,

Or. en

Amendamentul 41
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Considerentul Df (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Df. întrucât majoritatea petițiilor primite 
solicită în mod explicit suspendarea 
negocierilor de către Comisia Europeană 
sau respingerea acordului de către 
Parlamentul European,
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Or. en

Amendamentul 42
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 43
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

1. subliniază faptul că dezvoltarea de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică durabilă și crearea 
unor locuri de muncă de calitate și de a 
genera noi oportunități economice nu pot 
conduce la afectarea serviciilor publice în 
niciun mod, reducerea drepturilor 
lucrătorilor, dereglementarea legislației 
noastre în domeniul mediului, protecției 
alimentelor și bunăstării animalelor, nici 
nu amenință drepturile democratice de 
bază, cum ar fi participarea publică la 
procesul de luare a deciziilor, 
transparența sau suveranitatea statelor de 
a-și reglementa propria economie;

Or. en

Amendamentul 45
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

1. subliniază importanța de a iniția un 
dialog politic cu cetățenii europeni 
referitor la TTIP, inclusiv de a aplica 
inițiativei „Stop TTIP” un tratament 
comparabil cu cel aplicat oricărei 
inițiative cetățenești oficiale, și anume 
primirea organizatorilor la un nivel 
adecvat, publicarea concluziilor sale 
politice și juridice pe această temă și 
asigurarea, împreună cu Parlamentul 
European, a organizării unei audieri 
publice;
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Or. fr

Amendamentul 46
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

1. subliniază importanța relațiilor
comerciale dintre Uniunea Europeană și 
Statele Unite ale Americii, având în vedere 
că acestea reprezintă cea mai mare 
entitate economică a lumii, reprezentând 
peste 45 % din PIB-ul total la nivel 
mondial;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții bilaterale
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, în scopul de a sprijini 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă și de a genera noi oportunități 
economice;

1. subliniază importanța dezvoltării de 
relații comerciale și de investiții echilibrate 
între Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii, oferind garanții adecvate 
pentru a asigura cele mai înalte standarde 
în domeniul muncii, social, sănătății și de 
mediu la nivel global, în scopul de a 
genera noi oportunități economice și de a 
reglementa globalizarea, astfel încât să fie 
exclus dumpingul social și de mediu;

Or. en
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Amendamentul 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei Europene să încheie 
imediat negocierile privind TTIP din 
cauza absenței unor garanții democratice, 
a transparenței și a participării publice pe 
care acestea o implică;

Or. en

Amendamentul 49
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută obiectivul reducerii 
incompatibilităților de reglementare 
inutile dintre UE și SUA cu privire la 
bunuri și servicii, precum suprapunerea 
procedurilor, cerințele divergente privind 
produsele și dubla testare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută obiectivul reducerii 2. critică obiectivul reducerii 
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incompatibilităților de reglementare inutile
dintre UE și SUA cu privire la bunuri și 
servicii, precum suprapunerea 
procedurilor, cerințele divergente privind 
produsele și dubla testare;

incompatibilităților de reglementare dintre 
UE și SUA cu privire la bunuri și servicii;

Or. fr

Amendamentul 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută obiectivul reducerii
incompatibilităților de reglementare inutile 
dintre UE și SUA cu privire la bunuri și 
servicii, precum suprapunerea 
procedurilor, cerințele divergente privind 
produsele și dubla testare;

2. avertizează că, din cauza obiectivului
de reducere a incompatibilităților de 
reglementare inutile dintre UE și SUA cu 
privire la bunuri și servicii, garanțiile de 
bază stabilite de legislația europeană în 
ceea ce privește cerințele în materie de 
siguranță a alimentelor și a 
medicamentelor sunt puse în pericol;

Or. en

Amendamentul 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută obiectivul reducerii 
incompatibilităților de reglementare inutile
dintre UE și SUA cu privire la bunuri și 
servicii, precum suprapunerea procedurilor,
cerințele divergente privind produsele și 
dubla testare;

2. salută obiectivul reducerii 
incompatibilităților de reglementare dintre 
Uniune și Statele Unite ale Americii cu 
privire la bunuri și servicii, precum 
suprapunerea procedurilor și cerințele 
divergente privind produsele; solicită 
Comisiei să ia în considerare scenariul 
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cost-beneficii care ar putea rezulta din 
măsurile netarifare recunoscute reciproc 
în sens larg, inclusiv beneficiile 
reglementării pentru societate per 
ansamblu, nu numai pentru firme;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută obiectivul reducerii
incompatibilităților de reglementare 
inutile dintre UE și SUA cu privire la 
bunuri și servicii, precum suprapunerea 
procedurilor, cerințele divergente privind 
produsele și dubla testare;

2. salută obiectivul eliminării barierelor 
tehnice în calea comerțului dintre UE și 
SUA, care nu sunt justificate de diferitele 
abordări referitoare la protejare și 
gestionarea riscurilor, precum 
suprapunerea procedurilor, cerințele 
divergente privind produsele și dubla 
testare;

Or. en

Amendamentul 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să se opună 
includerii ISDS în TTIP, deoarece sunt 
disponibile alte opțiuni de consolidare a 
protejării investițiilor, cum ar fi căile de 
atac interne;

Or. en
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Amendamentul 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene să se 
opună TTIP din cauza consecințelor 
politice, economice, sociale și de mediu 
dăunătoare cu privire la care am fost 
avertizați în multe petiții;

Or. en

Amendamentul 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei Europene să se 
opună includerii mecanismului de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) în cadrul TTIP dacă 
negocierile ar continua;

Or. en

Amendamentul 57
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a forței de muncă, a mediului și 
a consumatorilor, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

Or. en

Amendamentul 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
serviciilor publice sau dreptului de a 
reglementa în conformitate cu nivelul de 
protecție a sănătății, a accesului la 
medicamente, a protecției datelor, a 
drepturilor în materie de muncă, a 
drepturilor consumatorilor, a mediului, a 
bunăstării animalelor, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

Or. en

Amendamentul 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 60
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

3. observă că compatibilitatea de 
reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului suveran primordial de a 
reglementa în conformitate cu nivelul de 
protecție a sănătății, a siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă și a 
mediului, precum și cu diversitatea 
culturală pe care fiecare din părți le 
consideră adecvate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că compatibilitatea de 3. solicită ca compatibilitatea de 
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reglementare nu trebuie să aducă atingere 
dreptului de a reglementa în conformitate 
cu nivelul de protecție a sănătății, a 
siguranței, a consumatorului, a forței de 
muncă și a mediului, precum și cu 
diversitatea culturală pe care fiecare din 
părți le consideră adecvate;

reglementare să nu aducă în niciun fel 
atingere dreptului autorităților publice de a 
reglementa în conformitate cu nivelul de 
protecție a sănătății, a siguranței, a 
consumatorului, a forței de muncă și a 
mediului, precum și cu diversitatea 
culturală pe care fiecare din părți le 
consideră adecvate;

Or. en

Amendamentul 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să se asigure că 
standardele europene în materie de mediu 
rămân la nivelurile actuale;

Or. en

Amendamentul 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că serviciile și produsele 
culturale ar trebui să fie considerate și, 
prin urmare, tratate în mod diferit față de 
alte servicii și produse comerciale, astfel 
cum se prevede în așa-numita excepție 
culturală;

Or. en
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Amendamentul 64
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pachetului 
privind mobilitatea, considerând că 
facilitarea vizei pentru prestatorii 
europeni de bunuri și servicii este unul 
din elementele-cheie în valorificarea 
deplină a acordului TTIP;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 65
Tonino Picula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pachetului privind 
mobilitatea, considerând că facilitarea vizei 
pentru prestatorii europeni de bunuri și 
servicii este unul din elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

4. subliniază importanța pachetului privind 
mobilitatea și a stabilirii reciprocității în 
materie de vize pentru cetățenii din toate 
statele membre ale UE, considerând că 
facilitarea vizei pentru prestatorii europeni 
de bunuri și servicii este unul din 
elementele-cheie în valorificarea deplină a 
acordului TTIP;

Or. hr

Amendamentul 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pachetului privind 
mobilitatea, considerând că facilitarea vizei 
pentru prestatorii europeni de bunuri și 
servicii este unul din elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

4. subliniază importanța pachetului privind 
mobilitatea, considerând că facilitarea vizei 
pentru prestatorii europeni de bunuri și 
servicii este unul din elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP, și 
solicită ca aceasta să fie extinsă pentru a-i 
include pe cetățenii din țările terțe care 
locuiesc în Uniunea Europeană sau în 
Statele Unite, protejând totodată 
drepturile lucrătorilor și asigurând locuri 
de muncă de calitate pe întreg teritoriul;

Or. en

Amendamentul 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că Statele Unite ale 
Americii nu au ratificat convențiile 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) privind standardele de bază în 
domeniul muncii, precum negocierea 
colectivă, libertatea de asociere și dreptul 
de organizare;

Or. en

Amendamentul 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că factorii de decizie 
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democratici la locul de muncă riscă să fie 
subminați dacă protejarea lucrătorilor 
este considerată o barieră în calea 
comerțului;

Or. en

Amendamentul 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut 
eforturi reale pentru a face procesul de 
negociere TTIP mai transparent, având în 
vedere în special publicarea directivelor 
europene cu privire la negocierea TTIP 
(1103/13 CL 1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

5. constată faptul că Comisia a făcut 
eforturi în mare măsură insuficiente 
pentru a face procesul de negociere TTIP 
mai transparent, având în vedere în special 
publicarea Directivelor europene cu privire 
la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

Or. fr
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Amendamentul 71
Beatriz Becerra Basterrechea

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

5. solicită Comisiei să facă eforturi reale 
pentru a face procesul de negociere TTIP 
mai transparent, având în vedere în special 
publicarea Directivelor europene cu privire 
la negocierea TTIP (1103/13 CL 1) și la 
recomandările din partea 
Ombudsmanului;

Or. es

Amendamentul 72
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

5. reamintește faptul că Comisia ar trebui 
să rețină că este întotdeauna obligată prin 
lege să respecte normele privind accesul 
public la documente, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și, prin 
urmare, recunoaște faptul că Comisia a 
început în sfârșit să facă unele eforturi 
pentru a face procesul de negociere TTIP 
mai transparent, având în vedere în special 
publicarea Directivelor europene cu privire 
la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

Or. en

Amendamentul 73
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
pentru a face procesul de negociere TTIP 
mai transparent, având în vedere în special 
publicarea Directivelor europene cu privire 
la negocierea TTIP (1103/13 CL 1); 
subliniază necesitatea de a se asigura 
transparență prin intermediul unui dialog 
direct și deschis realizat sub forma unei 
consultări publice cu toate părțile 
interesate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1);

5. salută faptul că Comisia a făcut eforturi 
reale pentru a face procesul de negociere 
TTIP mai transparent, având în vedere în 
special publicarea Directivelor europene cu 
privire la negocierea TTIP (1103/13 CL 1); 
regretă faptul că acest document esențial 
a fost făcut public abia la 
9 octombrie 2014, iar negocierile au 
început în luna iunie 2013; consideră că 
această amânare de către Comisia 
Europeană și Consiliu în ceea ce privește 
dezvăluirea acestor documente esențiale a 
împiedicat realizarea unei dezbateri 
publice informate privind TTIP și a 
contribuit la consolidarea percepțiilor 
negative ale Uniunii Europene și ale 
instituțiilor sale în segmente importante 
ale publicului general;

Or. en
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Amendamentul 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. condamnă absența de transparență și 
de participare publică, precum și 
obscurantismul care acoperă negocierile 
referitoare la TTIP; sprijină solicitarea 
Ombudsmanului European ca 
documentele aprobate în cadrul 
negocierilor să fie publicate de îndată ce 
sunt scrise; solicită Comisiei Europene să 
reanalizeze decizia sa de a bloca și de a 
respinge inițiativa cetățenească 
europeană cu privire la TTIP;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută decizia Ombudsmanului 
European referitoare la solicitarea sa 
privind eforturile Comisiei Europene de a 
asigura transparența negocierilor privind 
TTIP și punerea acestora la dispoziția 
publicului; solicită Comisiei să 
implementeze rapid recomandările 
Ombudsmanului referitoare la accesul 
public la textele de negociere consolidate, 
la divulgarea proactivă mai ridicată a 
documentelor privind TTIP și la 
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transparența îmbunătățită în ceea ce 
privește reuniunile dintre funcționarii 
Comisiei și organizațiile de afaceri, 
grupurile de lobby sau ONG-uri cu privire 
la TTIP;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sugerează că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a se continua 
eforturile depuse de Comisie în scopul de 
a îmbunătăți transparența și de a 
promova participarea mai cuprinzătoare 
și implicarea diverselor părți interesate în 
cadrul procesului de negociere și, în 
special, a organizațiilor societății civile și 
consumatorilor, având în vedere 
potențialul impact pe care TTIP îl va avea 
asupra vieților cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 78
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă în 
ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii cetățenilor 

6. sugerează că o abordare mai proactivă și 
mai cuprinzătoare în ceea ce privește 
transparența din partea Comisiei este o 
cerință de bază care poate spori 
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și încurajează Comisia să publice 
documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

legitimitatea procesului de negociere în 
ochii cetățenilor și încurajează Comisia să 
reporteze publicarea documentelor, să 
pună la dispoziție informații referitoare la 
reuniuni, precum și să implice în mod 
adecvat reprezentanții nivelului regional 
și local în ceea ce privește procesul de 
negociere;

Or. en

Amendamentul 79
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă în 
ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea
procesului de negociere în ochii 
cetățenilor și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

6. sugerează că o abordare mai proactivă în 
ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei este indispensabilă procesului 
democratic și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni, precum 
și să pună la dispoziția deputaților din 
Parlamentul European informațiile 
referitoare la elementele de negociere;

Or. fr

Amendamentul 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă 
în ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii cetățenilor 
și încurajează Comisia să publice 

6. solicită o abordare mai proactivă în ceea 
ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii cetățenilor 
și încurajează Comisia să publice 
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documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

Or. en

Amendamentul 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă 
în ceea ce privește transparența din partea
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii 
cetățenilor și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

6. solicită Comisiei să publice toate 
documentele aprobate în cadrul 
negocierilor, precum și toate informațiile 
disponibile referitoare la TTIP;

Or. en

Amendamentul 82
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă 
în ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii 
cetățenilor și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

6. salută observațiile Ombudsmanului 
European referitoare la necesitatea unei 
divulgări mai proactive a documentelor;
îndeamnă Comisia să ia în considerare 
sugestiile Ombudsmanului și, în special, 
să efectueze o evaluare privind 
nepublicarea unui document TTIP de 
îndată ce documentul în cauză a fost 
finalizat la nivel intern și ulterior la 
intervale regulate și prestabilite (inclusiv, 
dar fără limitare la, depunerea 
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documentului în timpul negocierilor);

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă 
în ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii 
cetățenilor și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

6. consideră că o abordare mai proactivă în 
ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei este absolut esențială pentru a
putea spori legitimitatea procesului de 
negociere și îndeamnă Comisia să publice 
toate documentele de negociere, inclusiv 
ofertele transmise de SUA către UE, sub 
forma unor practici standard pentru toate 
negocierile comerciale internaționale 
realizate în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului, precum și să pună la 
dispoziție informații referitoare la reuniuni;

Or. en

Amendamentul 84
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează că o abordare mai proactivă 
în ceea ce privește transparența din partea 
Comisiei ar putea spori legitimitatea 
procesului de negociere în ochii 
cetățenilor și încurajează Comisia să 
publice documente și să pună la dispoziție 
informații referitoare la reuniuni;

6. invită Comisia:

- să adopte o abordare mai proactivă în 
ceea ce privește transparența din partea 
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Comisiei, care ar putea asigura faptul că 
negocierile și potențialul acord se bucură 
de legitimitate și de încredere publică;

- informează SUA cu privire la 
importanța redactării în special a unor 
texte de negociere comune disponibile 
public în UE înainte de finalizarea 
acordului TTIP. De asemenea, Comisia ar 
trebui să informeze SUA cu privire la 
necesitatea de a justifica orice solicitare 
de a nu divulga un anumit document. 
Comisia trebuie să fie convinsă, pe baza 
conținutului unui document solicitat, că 
divulgarea sa ar submina interesul public 
în ceea ce privește relațiile internaționale;
simplul fapt al nemulțumirii SUA cu 
privire la publicarea unui document nu 
este suficient pentru a se aplica o excepție 
cu privire la subminarea interesului 
public în ceea ce privește relațiile 
internaționale;

- să efectueze o evaluare cu privire la 
publicarea unui document TTIP de îndată 
ce documentul în cauză a fost finalizat la 
nivel intern și ulterior la intervale 
regulate și prestabilite (inclusiv, dar fără 
limitare la, depunerea documentului în 
timpul negocierilor); Dacă nu se aplică 
nicio excepție, documentul în cauză ar 
trebui să fie publicat în mod proactiv de 
către Comisie. Dacă un document nu 
poate fi făcut public în mod proactiv, 
referința documentului (și, după caz, titlul 
său) ar trebui să fie făcută publică, 
împreună cu o explicație, care trebuie să 
demonstreze, pe baza conținutului unui 
document solicitat, că publicarea ar 
submina interesul public în ceea ce 
privește relațiile internaționale, precum și 
motivul pentru care documentul nu poate 
fi făcut public; 

- să publice pe site-ul său web multele 
documente TTIP pe care le-a publicat 
deja ca răspuns la solicitările de acces la 
documente;

- să ia în considerare sugestiile relevante 
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subliniate în secțiunea „Participarea 
publicului” din raportul de consultare 
publică al Ombudsmanului;

- să extindă obligațiile de transparență cu 
privire la reuniunile cu organizațiile 
profesionale sau lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, în 
contextul TTIP, cu scopul de a include 
directorul, șeful de unitate și 
negociatorul. Aceasta ar trebui să includă 
numele tuturor persoanelor implicate în 
aceste reuniuni;

- să publice în mod proactiv ordinile de zi 
ale reuniunilor și procesele-verbale ale 
acestora referitoare la reuniunile cu 
organizațiile de afaceri, grupurile de 
lobby sau ONG-urile pe marginea TTIP;

- să examineze modul de extindere, la 
nivelurile inferioare comisarului, al 
obligațiilor (inclusiv cu privire la registrul 
de transparență), al căror obiectiv este 
garantarea unui echilibru corespunzător 
și a unei reprezentativități în cadrul 
reuniunilor sale cu organizațiile 
profesionale sau cu lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă 
desfășurate pe marginea TTIP. De 
exemplu, aceste obligații pot fi extinse 
pentru a include directorul, șeful de 
unitate și negociatorul;

- să confirme că toate transmiterile din 
partea părților interesate adresate în 
contextul TTIP vor fi publicate, cu 
excepția cazului în care expeditorul 
prezintă motive întemeiate care justifică 
caracterul confidențial și prezintă un 
rezumat neconfidențial în vederea 
publicării;

- să se asigure că documentele care sunt 
transmise anumitor terțe părți interesate 
sunt transmise tuturor, asigurându-se 
astfel că toți cetățenii sunt tratați în mod 
egal;

Or. en
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Amendamentul 85
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă profund faptul că accesul 
acordat deputaților din Parlamentului 
European la textele de negociere privind 
TTIP este extrem de limitat, deoarece li s-
a pus la dispoziție numai o selecție 
parțială a documentelor, într-un mod care 
nu determină examinarea parlamentară 
adecvată a negocierilor; subliniază faptul 
că documentele puse la dispoziție în sala 
de lectură securizată a PE nu conține 
niciun material consolidat sau niciun text 
depus de SUA; 

Or. en

Amendamentul 86
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. critică faptul că negocierile privind 
TTIP au fost relansate fără o clarificare 
corespunzătoare a practicilor de 
supraveghere în masă din partea niciunui 
guvern al UE către cetățenii și guvernele 
UE; consideră că această măsură atacă 
cetățenii UE și solicită adoptarea unor 
măsuri credibile și angajate din partea 
Comisiei în acest domeniu, înainte de a 
adopta măsuri suplimentare în cadrul 
negocierilor; consideră că acordul nu 
poate fi încheiat dacă lipsa de încredere 
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creată de acest caz rămâne nesoluționată;

Or. en

Amendamentul 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare;

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare. De asemenea, este necesar 
ca ele să fie disponibile în toate limbile 
oficiale ale UE, asigurând un acces 
veritabil la documente și la o înțelegere 
reală a lor pentru toți cetățenii europeni.

Or. es

Amendamentul 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare;

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare și să faciliteze accesul la 
aceste informații, organizând reuniuni 
periodice cu sindicatele, ONG-urile și 
organizațiile societății civile;

Or. en

Amendamentul 90
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare;

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare, precum și să informeze 
imediat și pe deplin Parlamentul 
European cu privire la totalitatea etapelor 
procedurii, conform cauzei C-358/11; de 
asemenea, solicită să se garanteze accesul 
tuturor deputaților din Parlamentul 
European la toate documentele cu acces 
restrâns și să se includă textele 
consolidate în lista documentelor care pot 
fi consultate de deputații din Parlamentul 
European;

Or. fr

Amendamentul 91
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
cuprinzătoare;

7. solicită Comisiei să se asigure că lista de 
documente TTIP disponibilă pe site-ul său 
web dedicat politicii comerciale este 
accesibilă, cuprinzătoare, exhaustivă și 
detaliată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă faptul că petiția adresată de 
peste 1,5 milioane de cetățeni europeni nu 
a fost considerată de Comisia Europeană 
o „inițiativă cetățenească europeană” din 
cauza limitărilor prevăzute în cadrul 
legislativ al inițiativei; regretă că, de fapt, 
aceste limitări prevăd că orice inițiativă 
cetățenească europeană privind aspectele 
comerciale poate fi admisibilă numai 
după intrarea în vigoare a unui acord 
comercial și că inițiativele cetățenești 
europene care vizează influențarea 
negocierilor comerciale în curs nu sunt 
permise în cadrul actual;

Or. en

Amendamentul 93
Julia Reda

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că TTIP nu trebuie să 
submineze dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală sau conformitatea 
cu legislația europeană privind protecția 
datelor;

8. consideră că TTIP nu trebuie să 
submineze dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală sau conformitatea 
cu legislația europeană privind protecția 
datelor; solicită Comisiei să se asigure că 
protecția datelor nu este inclusă în 
negocieri, pentru a se asigura respectarea 
articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE;

Or. en

Amendamentul 94
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că TTIP nu trebuie să 
submineze dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală sau 
conformitatea cu legislația europeană 
privind protecția datelor;

8. consideră că, în interesul public, 
protejarea datelor nu ar trebui să fie 
folosită ca obstacol automat în calea 
examinării publice a activităților de lobby 
în contextul TTIP și că este posibil să se 
soluționeze problemele referitoare la 
protejarea datelor informându-i pe 
participanții invitați la reuniuni cu privire 
la intenția de dezvăluire a numelor lor;

Or. en

Amendamentul 95
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că TTIP nu trebuie să 8. consideră că TTIP nu trebuie să 
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submineze dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală sau conformitatea 
cu legislația europeană privind protecția 
datelor;

submineze dreptul cetățenilor UE la 
autodeterminare digitală sau conformitate 
cu legislația Uniunii privind protecția 
datelor și, în special, ia în considerare 
hotărârea Curții de Justiție (C-132/12) 
privind „dreptul de a fi uitat” și 
propunerea de regulament general 
privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 96
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea
consumatorilor sunt divergente;

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere în care nu se 
acceptă compromisuri, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare, utilizarea hormonilor 
în ceea ce privește creșterea animalelor și 
protecția sănătății consumatorilor și 
animalelor și a mediului sunt divergente;

Or. en

Amendamentul 97
Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
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consumatorilor sunt divergente; consumatorilor sunt divergente; 
încurajează Comisia să adopte, în acest
cadru, o abordare de tip listă pozitivă, 
care este o condiție necesară de lizibilitate 
pentru toți actorii;

Or. fr

Amendamentul 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
consumatorilor sunt divergente;

9. solicită Comisiei ca, în anumite
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
consumatorilor sunt divergente să se 
adopte standardele europene ca principii 
nenegociabile;

Or. es

Amendamentul 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea
consumatorilor sunt divergente;

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), cerințele privind informațiile 
de etichetare, clonare, cerințele în materie 
de mediu și toate celelalte standarde în 
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materie de sănătate a consumatorilor și a 
animalelor sunt divergente;

Or. en

Amendamentul 100
Sylvie Goddyn

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
consumatorilor sunt divergente;

9. subliniază în special sensibilitatea 
anumitor domenii de negociere, precum 
sectorul agricol, în care percepțiile UE și 
SUA cu privire la organismele modificate 
genetic (OMG-uri), clonare, și, în general, 
sectoarele alimentare relevante și 
sănătatea consumatorilor sunt divergente;

Or. fr

Amendamentul 101
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
consumatorilor sunt divergente;

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere și, prin urmare, 
solicită Comisiei să excludă, din capitolele 
orizontale și toate anexele sectoriale ale 
TTIP, termenii care ar putea:

- să vizeze reglementarea produselor 
chimice și a pesticidelor,

- să afecteze strategia integrată a UE în 
ceea ce privește siguranța alimentară, 
inclusiv legislația UE privind OMG-urile,

- să încurajeze sau să faciliteze extracția, 
transportul sau utilizarea combustibililor 
fosili, în special a celor neconvenționali, 
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ori să împiedice realizarea obiectivelor 
UE sau SUA privind energia și mediul;

Or. en

Amendamentul 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
consumatorilor sunt divergente;

9. subliniază sensibilitatea domeniilor de 
negociere prin care sistemul Uniunii 
diferă în mod fundamental de cel al 
Statelor Unite, precum sectorul agricol, în 
care reglementările cu privire la 
organismele modificate genetic (OMG-
uri), clonare și sănătatea consumatorilor 
sunt divergente; consideră că TTIP poate 
afecta dispozițiile privind siguranța 
mediului și a consumatorilor, deoarece 
OMG-urile au făcut deja subiectul unei 
dispute a Organizației Mondiale a 
Comerțului dintre Uniune și Statele 
Unite;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 

9. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii de negociere, precum sectorul 
agricol, în care percepțiile UE și SUA cu 
privire la organismele modificate genetic 
(OMG-uri), clonare și sănătatea 
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consumatorilor sunt divergente; consumatorilor sunt divergente; prin 
urmare, solicită ca aceste domenii să nu 
facă obiectul unei cooperări de 
reglementare și a normelor suplimentare 
privind standardele sanitare și fitosanitare 
și barierele tehnice în calea comerțului; în 
domeniile în care comerțul în domeniile 
sensibile a apărut deja, cum ar fi OMG-
urile, solicită stabilirea unor norme clare 
de etichetare care ar consolida alegerea 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sugerează să se ia în considerare 
jurisprudența OMC în materie de 
soluționare a litigiilor, deoarece litigiile 
recente dintre UE și SUA oferă o 
perspectivă asupra aspectelor litigioase 
din relația comercială;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază nivelurile ridicate ale 
examinării publice, având în vedere 
acordul prin intermediul petițiilor, care 
ridică semne de întrebare cu privire la 
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transparența negocierilor și a efectelor 
negative adverse asupra drepturilor 
lucrătorilor și a serviciilor publice, 
inclusiv în ceea ce privește sănătatea, 
serviciile sociale, educația, apa și 
serviciile de igienizare;

Or. en

Amendamentul 106
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită Comisiei Europene să se 
angajeze ferm în favoarea menținerii 
stricte a standardelor privind siguranța 
alimentară, sănătatea umană și animală 
și bunăstarea animalelor, astfel cum sunt 
definite în legislația UE, și să se asigure 
că acestea nu sunt subminate și că vor fi 
respectate valorile fundamentale ale UE, 
cum ar fi principiul precauției, 
recunoașterea animalelor ca ființe 
sensibile, astfel cum consfințește 
articolul 13 din TFUE, precum și Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 107
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Comisiei Europene să 
împiedice introducerea pe piața UE a 
produselor care nu au fost obținute 
respectând standardele UE privind 
siguranța alimentară, sănătatea umană și 
animală și bunăstarea animalelor;

Or. en

Amendamentul 108
Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. solicită Comisiei Europene să 
garanteze faptul că nu vor fi introduse pe 
piața UE și nu vor ajunge în lanțul 
alimentar din UE produse cum sunt 
OMG-urile sau produse provenite de la 
animale rezultate din clonare sau de la 
descendenții acestora și produse care 
conțin substanțe interzise în UE;

Or. en

Amendamentul 109
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 

10. accentuează faptul că aplicarea 
principiului precauției în ceea ce privește 
protecția consumatorilor și respectarea 
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alimente și produse ar trebui să se afle în 
centrul negocierilor pe marginea TTIP.

standardelor mai înalte de calitate europene 
pentru alimente și produse nu sunt 
negociabile.

Or. en

Amendamentul 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse ar trebui să se afle în 
centrul negocierilor pe marginea TTIP.

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse răspund cererilor 
specifice și cerințelor cetățenilor 
europeni.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse ar trebui să se afle în 
centrul negocierilor pe marginea TTIP.

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse, cele mai înalte 
standarde în materie de protecția mediului 
și controlul strict al emisiilor industriale 
din UE și SUA, precum și măsurile 
adecvate de control pentru protejarea 
datelor ar trebui să se afle în centrul 
negocierilor pe marginea TTIP;
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negocierile nu ar trebui să ia în 
considerare niciun angajament privind 
protecția datelor în cadrul acordului TTIP 
până la încheierea activităților legislative 
în curs în acest domeniu între UE și SUA.

Or. en

Amendamentul 112
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse ar trebui să se afle în 
centrul negocierilor pe marginea TTIP.

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
de calitate europene referitoare la mediu, 
siguranța alimentară și investiții ar trebui 
să se afle în centrul negocierilor pe 
marginea TTIP; prin urmare, subliniază 
necesitatea de a se menține standarde și 
practici înalte, cum ar fi procesele de 
evaluare atentă a riscului, pentru a se 
stabili OMG-urile permise pe piața din 
UE.

Or. en

Amendamentul 113
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate europene pentru 
alimente și produse ar trebui să se afle în 
centrul negocierilor pe marginea TTIP.

10. accentuează faptul că protecția 
consumatorilor și respectarea standardelor 
mai înalte de calitate și siguranță europene 
pentru alimente și produse ar trebui să se 
afle în centrul negocierilor pe marginea 
TTIP, care conduc în special la:
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- transparență deplină și accesibilitate 
publică a datelor clinice din studiile 
clinice efectuate pentru medicamente;

- transparență deplină și accesibilitate 
publică a datelor clinice din investigațiile 
clinice efectuate pentru dispozitive 
medicale;

- protejarea vieții sau sănătății umane, 
animaliere sau a plantelor prin 
intermediul respectării și susținerii 
sensibilităților și valorilor fundamentale, 
cum ar fi principul precauției al UE.

Or. en

Amendamentul 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
în numele Grupului GUE/NGL
Ángela Vallina

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază faptul că respectarea 
suveranității statului și a suveranității 
Uniunii Europene de a adopta acte 
legislative și de a reglementa economia 
trebuie să se afle în centrul negocierilor 
pe marginea TTIP.

Or. en

Amendamentul 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază faptul că obiectivul 
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principal al mecanismului de soluționare 
a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) 
este de a proteja investitorii împotriva 
deciziilor administrative adoptate în 
statele cu securitate juridică scăzută; 
subliniază faptul că, până în prezent,
experiența demonstrează că capacitatea 
autorităților de a adopta acte legislative de 
interes public poate fi grav redusă de 
amenințarea confruntării cu cereri de 
despăgubire din partea unor întreprinderi 
multinaționale;

Or. en

Amendamentul 116
Michèle Rivasi

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei să indice modul și 
data la care va implementa fiecare 
măsură sugerată, precum și metoda de 
monitorizare a acesteia cu privire la 
petițiile menționate. Având în vedere că 
negocierile sunt în curs de desfășurare, ar 
fi util ca Comisia să efectueze o 
monitorizare în termen de două luni, până 
la 31 mai 2015.

Or. en

Amendamentul 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. este îngrijorată de creșterea puterii în 
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ceea ce privește apărarea intereselor 
private care ar acorda articulația 
mecanismelor de soluționare a 
diferențelor dintre investitori (ISDS). În 
orice caz, Curtea de Justiție a UE va fi 
cea care va avea exclusiv capacitatea de a 
face o interpretare finală a legislației 
comunitare.

Or. es

Amendamentul 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. consideră că, întrucât instanțele 
ISDS ar interpreta atât dreptul național, 
cât și cel european, atât interpretarea, cât 
și aplicarea drepturilor fundamentale ale 
UE și ale principiilor generale prevăzute 
în dreptul european, includerea ISDS ar 
fi incompatibilă cu competența exclusivă 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene 
asupra interpretării definitive a dreptului 
Uniunii Europene.

Or. en


