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

Návrh stanoviska
Citácia (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenie z 23. októbra 2012 o 
obchodných a hospodárskych vzťahoch so 
Spojenými štátmi americkými1, uznesenie 
z 23. mája 2013 o obchodných a 
investičných rokovaniach EÚ so 
Spojenými štátmi americkými2, uznesenie 
z 12. marca 2014 o programe sledovania 
Národnej bezpečnostnej agentúry 
Spojených štátov amerických, orgánoch 
sledovania v jednotlivých členských 
štátoch a ich vplyve na základné práva 
občanov EÚ a na transatlantickú 
spoluprácu v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných vecí3,

Or. en

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

Návrh stanoviska
Citácia (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. 
januára 2015 o výročnej správe o činnosti 
európskeho ombudsmana za rok 2013, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0227.
3 Prijaté texty P7_TA-PROV(2014)0230.
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže Komisia vedie v súčasnosti v 
mene Európskej únie so Spojenými štátmi
hĺbkové, komplexné rokovania na vysokej 
úrovni o dohode o obchodnom a 
investičnom partnerstve (Transatlantické 
obchodné a investičné partnerstvo – TTIP), 
ktorej cieľom je podporiť a uľahčiť 
obchodnú výmenu tovaru a služieb a 
posilniť investície okrem iného 
odstránením obchodných prekážok;
keďže mnoho európskych občanov 
vyjadrilo oprávnené obavy, že táto dohoda 
by ohrozila základné nariadenia EÚ, 
najmä v oblasti pracovných práv, ochrany 
životného prostredia a potravinových a 
bezpečnostných noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže Komisia vedie v súčasnosti v 
mene Európskej únie so Spojenými štátmi 
rokovania o rozsiahlej dohode
o obchodnom a investičnom partnerstve 
(Transatlantické obchodné a investičné 
partnerstvo – TTIP);

A. keďže predseda Juncker vyzval 
všetkých členov nadchádzajúcej Komisie, 
aby zverejnili všetky kontakty a stretnutia, 
ktoré uskutočňujú s profesijnými 
organizáciami alebo samostatne 
zárobkovo činnými osobami v akejkoľvek 
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veci súvisiacej s tvorbou a vykonávaním 
politiky EÚ týkajúcej sa rozsiahlej dohody 
o obchodnom a investičnom partnerstve 
(Transatlantické obchodné a investičné 
partnerstvo – TTIP) so Spojenými štátmi, o 
ktorej Komisia v súčasnosti rokuje v mene 
Európskej únie; keďže jediný účinný 
spôsob, ako sa vyhnúť zmäteniu 
verejnosti a nepochopeniu z jej strany, je 
väčšia transparentnosť a väčšie úsilie 
aktívne formovať verejnú diskusiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. so zreteľom na výsledok verejnej 
konzultácie o ochrane investícií a ISDS v
rámci TTIP, ktorú začala Európska 
komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. so zreteľom na list hlavného 
vyjednávača Európskej únie Ignacia 
Garcíu-Bercera adresovaný jeho 
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americkému partnerovi v rokovaniach 
Danielovi Mullanymu, v ktorom 5. júna 
2014 uviedol, že všetky dokumenty 
týkajúce sa rokovaní zostanú pre 
verejnosť neprístupné počas obdobia 
najviac 30 rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi, a to najmä
odstránením necolných prekážok a 
osobitne priblížením korpusu právnych 
predpisov najmenšiemu spoločnému 
menovateľovi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže cieľom TTIP je podporovať 
činnosti veľkých nadnárodných 
korporácií v Európskej únii a Spojených 
štátoch, a tak oslabiť schopnosť 
Európskej únie a jej členských štátov 
prijímať právne predpisy, ktoré by 
obmedzovali postavenie týchto 
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nadnárodných spoločností na 
deregulovanom voľnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže deklarovaným cieľom TTIP je 
zvýšiť objem obchodu a investícií medzi 
Európskou úniou a Spojenými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi bez toho, aby 
boli dotknuté zásady stanovené v acquis 
communautaire;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže cieľom TTIP je zvýšiť objem 
obchodu a investícií medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi;

B. keďže v záujme zlepšovania životných 
podmienok všetkých európskych občanov 
by ciele TTIP mali vyváženým spôsobom 
regulovať globalizáciu a podporovať 
udržateľný obchod a tok investícií v celej 
Európe, udržateľný hospodársky rast, 
vytváranie dôstojných pracovných miest a 
presadzovanie európskeho sociálneho 
modelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný
záujem verejnosti vzhľadom na možný 
hospodársky, sociálny a politický dosah 
TTIP;

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný
odmietavý postoj spoločnosti a obavy
verejnosti vzhľadom na možný negatívny
hospodársky, sociálny a politický dosah 
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TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na možný 
hospodársky, sociálny a politický dosah
TTIP;

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na možné 
hospodárske, sociálne a politické dôsledky
TTIP;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na možný 
hospodársky, sociálny a politický dosah 
TTIP;

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na možný 
hospodársky, sociálny a politický dosah 
TTIP a na utajenie, pod ktorým boli 
rokovania vedené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na možný 
hospodársky, sociálny a politický dosah
TTIP;

C. keďže rokovania vzbudili nevídaný 
záujem verejnosti vzhľadom na:

– možný hospodársky, sociálny a politický 
vplyv TTIP na budúce pravidlá a normy, 
ktoré ovplyvňujú občanov EÚ podobne 
ako právne predpisy, v oblastiach, ako sú 
bezpečnosť potravín, automobily, 
chemikálie, lieky, energetika, životné 
prostredie a pracovisko;

– nedostatok transparentnosti počas 
prebiehajúcich rokovaní a skutočnosť, že 
neexistuje žiaden verejný záujem v 
súvislosti s medzinárodnými vzťahmi pri 
vybavovaní bezdôvodných alebo 
neopodstatnených žiadostí o to, aby sa 
dokumenty nezverejnili; akýkoľvek iný 
názor by znamenal, že by sa 
medzinárodným partnerom umožnilo 
neobmedzene vetovať zverejnenie 
všetkých takýchto dokumentov, ktoré 
majú vo vlastníctve inštitúcie EÚ;

– ohromujúci počet reakcií na verejnú 
konzultáciu ombudsmanky, ktorá 
vyjadrila obavy v súvislosti s 
dominantným postavením korporácií na 
schôdzach a v rámci kontaktov s 
Komisiou v spojitosti s TTIP a potrebu 
väčšej transparentnosti v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže bývalý predseda Komisie José 
Manuel Barroso vyzval občiansku 
spoločnosť, aby sa konštruktívne a 
zanietenie zúčastňovala na rokovaniach o 
TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže občianska spoločnosť vyjadrila 
obavy týkajúce sa Transatlantického 
obchodného a investičného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže v článku 344 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
uvádza, že „členské štáty sa zaväzujú, že 
spory, ktoré sa týkajú výkladu alebo 
uplatňovania zmlúv vyriešia v súlade so 
zmluvami“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú kvality
dovážaných potravín, informácií o 
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, pričom vo väčšine z nich 
sú vyjadrené obavy súvisiace s obchodnou 
dohodou medzi EÚ a USA (TTIP) a jej 
odmietnutie; keďže kľúčové oblasti 
vyvolávajúce obavy a odmietnutie
predkladateľov petície sa týkajú rizík 
súvisiacich s kvalitou dovážaných 
potravín, informácií o fyzických a
právnických osobách, ktoré údajne 
zhromažďujú Spojené štáty (právo 
občanov EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, negatívneho
hospodárskeho vplyvu, následkov na 
zamestnanosť, verejné služby, sociálne 
práva a práva pracovníkov, dobré 
životných podmienok zvierat a straty 
demokratickej suverenity z dôvodu
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 



AM\1055208SK.doc 13/62 PE522.063v01-00

SK

predkladateľov petície sa týkajú kvality 
dovážaných potravín, informácií o 
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

predkladateľov petície sa týkajú 
bezpečnosti a kvality dovážaných potravín, 
informácií o fyzických a právnických 
osobách, ktoré údajne zhromažďujú 
Spojené štáty (právo občanov EÚ na tzv. 
digitálne sebaurčenie), transparentnosti, 
hospodárskeho vplyvu a ochrany 
investorov prostredníctvom mechanizmu 
urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú kvality 
dovážaných potravín, informácií o 
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

D. keďže 10. septembra 2014 Komisia 
odmietla zaregistrovať európsku 
iniciatívu občanov s názvom Stop TTIP, 
keďže zastáva názor, že iniciatíva nespadá 
do rámca právomocí Komisie na 
predloženie návrhu právneho aktu Únie 
na účely vykonávania zmlúv; keďže 
iniciatíva Stop TTIP bola teda vyvinutá 
nad rámec postupu stanoveného v 
nariadení 211/2011 a už zozbierala viac 
ako milión podpisov; keďže Výboru pre 
petície bolo doručené množstvo petícií, 
ktoré odrážajú obavy súvisiace s 
obchodnou dohodou medzi EÚ a USA 
(TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú kvality 
dovážaných potravín, informácií o 
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú kvality 
dovážaných potravín, informácií o 
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
občianskej spoločnosti súvisiace s 
obchodnou dohodou medzi EÚ a USA 
(TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú životného 
prostredia, bezpečnosti a noriem v oblasti 
ochrany spotrebiteľa, ako napríklad
kvality dovážaných potravín, 
zverejňovania informácií získaných v 
rámci celosvetového dohľadu, ktoré sa 
týkajú fyzických a právnických osôb, ktoré 
zhromažďujú Spojené štáty (právo 
občanov EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti a mechanizmu 
urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú kvality

D. keďže Výboru pre petície bolo doručené 
množstvo petícií, ktoré odrážajú obavy 
súvisiace s obchodnou dohodou medzi EÚ 
a USA (TTIP); keďže hlavné obavy 
predkladateľov petície sa týkajú rizík 
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dovážaných potravín, informácií o
fyzických a právnických osobách, ktoré 
údajne zhromažďujú USA (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
transparentnosti, hospodárskeho vplyvu a 
ochrany investorov prostredníctvom 
mechanizmu urovnávania sporov medzi 
investorom a štátom (ISDS);

súvisiacich s kvalitou dovážaných 
potravín, prenosom údajov z EÚ do USA, 
najmä informácií týkajúcich sa fyzických 
a právnických osôb, ktoré zhromažďujú 
Spojené štáty americké (právo občanov 
EÚ na tzv. digitálne sebaurčenie), 
nedostatku transparentnosti rokovaní, 
možného negatívneho hospodárskeho 
vplyvu TTIP, najmä z hľadiska 
zamestnanosti a miezd, a prenosu práva 
regulovať z verejných orgánov na 
korporácie prostredníctvom mechanizmu 
urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže 97 % občanov, ktorí sa 
zúčastnili na verejnej konzultácii o 
ochrane investícií, ktorú zorganizovala 
Európska komisia, odmietlo začlenenie 
nástroja ISDS na urovnávanie sporov 
medzi investormi do TTIP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže právo občanov EÚ mať verejný 
prístup k dokumentom, ktoré spravujú 
inštitúcie EÚ, je základným právom, 
ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa 
mohli podieľať na rozhodovacom procese 
EÚ a brať EÚ a inštitúcie na 
zodpovednosť, čím sa posilní 
demokratický charakter Únie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Európska komisia prijala skoro 
150 000 reakcií na svoju verejnú 
konzultáciu o ochrane investícií a 
urovnávaní sporov medzi investorom a 
štátom v dohode o Transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve, z 
ktorých 97 % odmietlo začlenenie ISDS 
do TTIP; keďže neobvykle veľa žiadostí 
podali jednotliví respondenti, čo jasne 
poukazuje na mieru mobilizácie verejnosti 
proti TTIP; keďže niektorí respondenti, 
ako napríklad odborové zväzy alebo veľké 
organizácie občianskej spoločnosti, 
zastupujú veľký počet jednotlivých členov, 
ktorý výrazne prevyšuje celkový počet 
reakcií doručených Komisii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Michèle Rivasi
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže všetky petície prijaté od 
občanov EÚ, v rámci ktorých sa zozbierali 
desaťtisíce podpisov občanov EÚ, sa 
jednoznačne kriticky stavajú voči 
rokovaniam o TTIP a varujú pred 
hrozbou, ktorú by mohla takáto dohoda 
predstavovať pre európsky spôsob života, 
menovite pre sociálnu a hospodársku 
oblasť a pre oblasti životného prostredia a 
demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže farmári, spotrebitelia a zvieratá 
v EÚ sú znevýhodňovaní z dôvodu dovozu 
výrobkov, ktoré nespĺňajú normy EÚ 
týkajúce sa dobrých životných podmienok 
zvierat, bezpečnosti potravín, zdravia ľudí 
a zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže 90 % stretnutí, ktoré Európska 
komisia uskutočnila v rámci týchto 
rokovaní so sociálnymi a hospodárskymi 
subjektmi, bolo so zástupcami veľkých 
korporácií a menej ako 10 % bolo so
zástupcami odborov, mimovládnych 
organizácií alebo sociálnych organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže Parlament a Rada nie sú 
tretími stranami týchto rokovaní, a preto 
nemôžu byť stavaní na roveň so skupinou 
privilegovaných zainteresovaných strán;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže vyšetrovanie európskej 
ombudsmanky v júli 2014 týkajúce sa 
transparentnosti TTIP prešetrilo 
zadržiavanie kľúčových dokumentov a 
údajný privilegovaný prístup určitých 
zainteresovaných strán; keďže európska 
ombudsmanka prijala viac ako 6000 e-
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mailov reagujúcich na verejnú 
konzultáciu o TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže pokiaľ ide o sociálnu oblasť, 
vyjadrujú rôzne petície hlboké 
znepokojenie nad možným negatívnym 
vplyvom dohody tak na verejné zdravie, 
sanitárne systémy EÚ a verejné služby vo 
všeobecnosti, ako aj na dôchodkové 
systémy; keďže z dôvodu nedostatočnej 
regulácie pracovných vzťahov a 
neexistujúcej kultúry kolektívnych dohôd 
v USA vznikajú obavy zo zhoršenia 
pracovných podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže po zrealizovaní výskumu 
európska ombudsmanka vyjadrila obavy 
súvisiace s nedostatočnou 
transparentnosťou a účasťou verejnosti 
na rokovaniach o TTIP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže pokiaľ ide o  hospodársku 
oblasť, v niektorých petíciách je 
spochybňovaný kľúčový argument, že sa 
touto dohodou vytvoria milióny nových 
pracovných miest; keďže z pohľadu 
ochrany a práv spotrebiteľa sú 
vyjadrované mnohé obavy z vplyvu 
dohody na kvalitu výrobkov vzhľadom na 
predpokladanú harmonizáciu s menej 
prísnymi normami; keďže obavy sú 
spojené najmä s kvalitou potravín; keďže 
predkladatelia petície upozorňujú na 
možný konflikt, ktorý vyplýva zo 
skutočnosti, že spotrebitelia v USA musia 
sami dokázať škodlivé vplyvy výrobkov na 
trhu, pričom právne predpisy EÚ 
požadujú predloženie dôkazu o 
neškodnom charaktere výrobkov predtým, 
ako sú tieto nové výrobky prvýkrát 
uvedené na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže viac ako 1,5 milióna 
európskych občanov, ktorých podporilo 
viac ako 320 občianskych spoločností, 
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podporilo európsku iniciatívu občanov, 
ktorá sa stavia proti partnerstvu TTIP a 
dohode CETA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže niektoré petície v oblasti 
životného prostredia poukazujú na 
hrozbu, ktorú by dohoda predstavovala 
pre zásadu predbežnej opatrnosti 
zakotvenú v zmluvách EÚ; keďže rôzne 
petície poukazujú na negatívny vplyv, 
ktorý by malo TTIP na ochranu klímy z 
hľadiska  znečistenia vzduchu, pôdy a 
vôd, najmä pokiaľ ide o činnosti v oblasti 
frakovania a všeobecnejšie v súvislosti s 
normami kvality palív, ako aj na oblasť 
dobrých životných podmienok  zvierat;
keďže niekoľko petícií vyjadruje obavy 
nad vplyvom, ktorý by partnerstvo malo 
na šírenie GMO výrobkov, ktorých vplyv 
na zdravie doteraz nie je známy, na trhoch 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D e (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

De. keďže nie všetci poslanci Európskeho 
parlamentu majú právo na prístup k 
čitárňam, kde je možné nahliadnuť do 
niektorých dokumentov, ktoré boli 
súčasťou rokovaní; a podmienky, ktoré sú 
ukladané poslancom, ktorí do čitární 
môžu vstúpiť, prakticky znemožňujú 
zmysluplnú konzultáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

De. keďže pokiaľ ide o demokraciu, 
najväčšou obavou predkladateľov petícií 
je hrozba, ktorú by mechanizmus ako 
ISDS predstavoval pre zvrchovanosť 
ľudu a zásadu právneho štátu, keďže by 
tieto zásady podrobil záujmom 
súkromných korporácií; keďže mnohí 
predkladatelia petícií kritizujú všeobecný 
nedostatok transparentnosti rokovaní;
keďže okrem konečného zverejnenia 
mandátov na rokovanie na základe 
žiadosti ombudsmanky EÚ existuje ešte 
veľa ďalších skutočností, ktoré sa 
vyznačujú nedostatkom transparentnosti, 
ako napríklad obmedzená prístupnosť 
čitárne iba pre malý počet poslancov 
Európskeho parlamentu; keďže v rámci 
petície sa žiada, aby bolo pred 
uzatvorením dohody uskutočnené 
referendum v celej EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Df. keďže ochrana záujmov európskych 
občanov v rámci rokovaní mohla byť 
nepriaznivo ovplyvnená hromadným 
sledovaním miliónov európskych občanov, 
ako aj ich politických zástupcov, ktoré 
uskutočnila Národná bezpečnostná 
agentúra USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Df. keďže väčšina prijatých petícií 
vyslovene žiada o zastavenie rokovaní, 
ktoré uskutočňuje Európska komisia, 
alebo o definitívne zamietnutie dohody 
Európskym parlamentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa 
podporovali rast a zamestnanosť a 
vytvárali nové hospodárske príležitosti;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa 
podporovali rast a zamestnanosť a 
vytvárali nové hospodárske príležitosti;

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými s cieľom 
podporovať rast a zamestnanosť a 
vytvárať nové hospodárske príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa 
podporovali rast a zamestnanosť a 

1. zdôrazňuje, že rozvoj obchodných 
vzťahov a dvojstranných investícií medzi 
Európskou úniou a Spojenými štátmi 
americkými s cieľom podporiť udržateľný
rast a vytváranie kvalitnej zamestnanosti a 
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vytvárali nové hospodárske príležitosti; vytvárať nové hospodárske príležitosti, 
nemôže v žiadnom ohľade viesť k 
poškodeniu našich verejných služieb, 
obmedzovaniu pracovných práv, 
deregulácii našich právnych predpisov v 
oblastiach životného prostredia, ochrany 
potravín a dobrých životných podmienok 
zvierat, alebo ohroziť základné 
demokratické práva, ako je účasť 
verejnosti na rozhodovacom procese, 
transparentnosť či zvrchovanosť štátov 
pri regulovaní vlastného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa 
podporovali rast a zamestnanosť a 
vytvárali nové hospodárske príležitosti;

1. zdôrazňuje význam zapojenia sa do 
politického dialógu o TTIP s občanmi EÚ, 
najmä tým, že iniciatíva Stop TTIP bude 
považovaná za oficiálnu európsku 
iniciatívu občanov, t. j. jej organizátori 
budú prijímaní na primeranej úrovni, jej 
príslušné politické a právne závery budú 
zverejňované, ako aj význam spolupráce s 
Európskym parlamentom na zabezpečení 
toho, že sa uskutoční verejné vypočutie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa 
podporovali rast a zamestnanosť a 
vytvárali nové hospodárske príležitosti;

1. zdôrazňuje význam obchodných 
vzťahov medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, keďže sú 
najväčším svetovým hospodárskym 
subjektom, ktorý tvorí 45 % celkového 
svetového HDP;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
obchodných vzťahov a dvojstranných 
investícií medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými, aby sa
podporovali rast a zamestnanosť a 
vytvárali nové hospodárske príležitosti;

1. zdôrazňuje význam rozvíjania 
vyvážených obchodných a investičných
vzťahov medzi Európskou úniou a 
Spojenými štátmi americkými s 
primeranými zárukami na zabezpečenie 
najprísnejších pracovných, sociálnych, 
zdravotných a environmentálnych noriem 
na globálnej úrovni s cieľom vytvárať 
nové hospodárske príležitosti a regulovať 
globalizáciu, aby sa zabránilo sociálnemu 
a environmentálnemu dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada Európsku komisiu, aby okamžite 
ukončila rokovania o TTIP, keďže má za 
následok nedostatok demokratických 
záruk, transparentnosti a účasti 
verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné 
rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov 
a služieb, ako sú dvojité postupy, 
nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné 
rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov 
a služieb, ako sú dvojité postupy, 
nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

2. odsudzuje cieľ znížiť regulačné rozdiely 
medzi EÚ a USA v oblasti tovarov a 
služieb;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné 
rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov 
a služieb, ako sú dvojité postupy, 
nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

2. varuje, že s cieľom znížiť zbytočné 
regulačné rozdiely medzi EÚ a USA v 
oblasti tovarov a služieb sú ohrozené 
základné záruky, ktoré stanovili európske 
právne predpisy v súvislosti s 
bezpečnosťou potravín a požiadavkami 
týkajúcimi sa farmaceutických výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné 
rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov
a služieb, ako sú dvojité postupy,
nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

2. víta cieľ znížiť regulačné rozdiely medzi 
EÚ a Spojenými štátmi americkými v 
oblasti tovaru a služieb, ako sú dvojité 
postupy a nejednotné požiadavky na 
výrobky; žiada Komisiu, aby zvážila 
scenár nákladov a prínosov, ktorý by sa 
mohol  vytvoriť zo vzájomne uznávaných 
nesadzobných opatrení v širšom zmysle, 
vrátane prínosov regulačných opatrení 
pre spoločnosť ako celok, a nielen pre 
firmy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta cieľ znížiť zbytočné regulačné 
rozdiely medzi EÚ a USA v oblasti tovarov 
a služieb, ako sú dvojité postupy, 
nejednotné požiadavky na výrobky a 
dvojité testovanie;

2. víta cieľ odstrániť technické prekážky 
obchodu medzi EÚ a USA, ktoré nie sú 
odôvodnené rozdielnymi prístupmi k 
ochrane a riadeniu rizík, ako sú dvojité 
postupy, nejednotné požiadavky na 
výrobky a dvojité testovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby namietala voči 
začleneniu ISDS do TTIP, keďže existujú 
iné možnosti presadzovania ochrany 
investícií, ako napríklad vnútroštátne 
opravné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
odmietla TTIP z dôvodu negatívnych 
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politických, hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych následkov, pred 
ktorými varovalo mnoho petícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. žiada Európsku komisiu, aby v 
prípade, že sa bude pokračovať v 
rokovaniach, namietala voči začleneniu 
urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS) do TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa,
práce a životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, práce,
životného prostredia, preventívnej ochrany 
spotrebiteľa a kultúrnej rozmanitosti, ktorú 
jednotlivé strany považujú za primeranú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, 
práce a životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmú byť dotknuté verejné služby 
ani právo vytvárať právne predpisy 
zohľadňujúce úroveň ochrany zdravia,
prístupu k liekom, ochranu údajov, 
pracovných práv, životného prostredia, 
dobrých životných podmienok zvierat a 
kultúrnej rozmanitosti, ktorú jednotlivé 
strany považujú za primeranú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, 
práce a životného prostredia a kultúrnej
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

3. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Michèle Rivasi
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, 
práce a životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté nadradené
zvrchované právo vytvárať právne 
predpisy zohľadňujúce úroveň ochrany 
zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, práce a 
životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nesmie byť dotknuté právo vytvárať 
právne predpisy zohľadňujúce úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, 
práce a životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

3. žiada, aby jednotnosťou v regulačnej 
oblasti nebolo v žiadnom ohľade dotknuté 
právo verejných orgánov vytvárať právne 
predpisy zohľadňujúce úroveň ochrany 
zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, práce a 
životného prostredia a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorú jednotlivé strany 
považujú za primeranú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
európske normy v oblasti životného 
prostredia ostanú na súčasnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že na základe ustanovenia 
v rámci tzv. kultúrnej výnimky by sa o 
kultúrnych službách a produktoch malo 
uvažovať inak ako o ostatných 
komerčných službách a produktoch, 
a preto by sa k nim malo aj inak 
pristupovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v 
oblasti mobility vzhľadom na to, že 
uľahčenie vízového režimu v prípade 
európskych poskytovateľov služieb a 
tovaru má byť jedným z hlavných 
prínosov dohody o TTIP;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v 
oblasti mobility vzhľadom na to, že 
uľahčenie vízového režimu v prípade 
európskych poskytovateľov služieb a 
tovaru má byť jedným z hlavných prínosov 
dohody o TTIP;

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v 
oblasti mobility a zavedenia vízovej 
reciprocity pre obyvateľov všetkých 
členských štátov EÚ vzhľadom na to, že 
uľahčenie vízového režimu v prípade 
európskych poskytovateľov služieb a 
tovaru má byť jedným z hlavných prínosov 
dohody o TTIP;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v 
oblasti mobility vzhľadom na to, že 
uľahčenie vízového režimu v prípade 
európskych poskytovateľov služieb a 
tovaru má byť jedným z hlavných prínosov 
dohody o TTIP;

4. zdôrazňuje význam balíka opatrení v 
oblasti mobility vzhľadom na to, že 
uľahčenie vízového režimu v prípade 
európskych poskytovateľov služieb a 
tovaru sa považuje za jeden z hlavných 
prínosov dohody o TTIP, a žiada, aby bol 
rozšírený na občanov tretích krajín s 
pobytom v Európskej únii alebo 
Spojených štátoch amerických, pričom by 
mala byť zároveň zaručená ochrana 
pracovných práv a zabezpečené kvalitné 
pracovné miesta na celom území;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že Spojené štáty americké 
neratifikovali dohovory Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP) týkajúce sa 
základných pracovných noriem, ako je 
kolektívne vyjednávanie, sloboda 
združovať sa a právo organizovať sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že v prípade, že ochrana 
pracovníkov bude vnímaná ako prekážka 
obchodu, hrozí oslabenie demokratického 
rozhodovania na pracovisku; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 

vypúšťa sa
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transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

5. berie na vedomie značne nedostatočné 
úsilie, ktoré Komisia vyvinula v snahe 
dosiahnuť vyššiu transparentnosť 
rokovaní o TTIP, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Beatriz Becerra Basterrechea

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

5. žiada Komisiu, aby vyvinula úsilie o 
dosiahnutie vyššej transparentnosti 
rokovaní o TTIP, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 72
Michèle Rivasi
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

5. pripomína, že Komisia by mala mať na 
pamäti, že je stále právne viazaná 
dodržiavať predpisy o prístupe verejnosti 
k dokumentom, ktoré sú stanovené v 
nariadení č. 1049/2001, a uznáva preto 
skutočnosť, že Komisia konečne začala 
vyvíjať úsilie o dosiahnutie vyššej 
transparentnosti rokovaní o TTIP, najmä 
so zreteľom na uverejnenie európskych 
usmernení k rokovaniam o TTIP (1103/13 
CL 1);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

5. víta skutočnosť, že Komisia vyvinula 
úsilie v snahe dosiahnuť vyššiu 
transparentnosť rokovaní  o TTIP, najmä 
so zreteľom na uverejnenie európskych 
usmernení k rokovaniam o TTIP (1103/13 
CL 1); zdôrazňuje potrebu zabezpečenia 
transparentnosti prostredníctvom 
priameho a otvoreného dialógu v podobe 
verejných konzultácií so všetkými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

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



PE522.063v01-00 38/62 AM\1055208SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia sa skutočne 
usilovala o to, aby boli rokovania o TTIP 
transparentnejšie, najmä so zreteľom na 
uverejnenie európskych usmernení k 
rokovaniam o TTIP (1103/13 CL 1);

5. víta skutočnosť, že Komisia skutočne 
vyvinula úsilie v snahe dosiahnuť vyššiu 
transparentnosť rokovaní o TTIP, najmä 
so zreteľom na uverejnenie európskych 
usmernení k rokovaniam o TTIP (1103/13 
CL 1); vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že tento dôležitý dokument 
bol zverejnený až 9. októbra 2014,  pričom 
rokovania začali v júni 2013; zastáva 
názor, že toto oneskorené zverejnenie 
takýchto dôležitých dokumentov 
Európskou komisiou a Radou doposiaľ 
bráni rozvoju informovanej verejnej 
diskusie o TTIP a u veľkej časti širokej 
verejnosti prispelo k posilneniu 
negatívneho vnímania Európskej únie a 
jej inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. odsudzuje nedostatočnú 
transparentnosť a účasť verejnosti, ako aj 
tajnostkárstvo, ktorým sa rokovania o 
TTIP vyznačujú; podporuje žiadosť 
európskej ombudsmanky, aby boli 
dokumenty, ktoré sa schvália v rámci 
rokovaní, zverejnené hneď, ako budú 
písomne vyhotovené; zároveň žiada 
Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje 
rozhodnutie o zastavení a odmietnutí 
európskej iniciatívy občanov o TTIP;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta rozhodnutie európskej 
ombudsmanky týkajúce sa jej prieskumu v 
súvislosti s úsilím Európskej komisie 
dosiahnuť transparentnosť rokovaní o 
TTIP a umožniť prístup verejnosti k týmto 
rokovaniam; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene vykonala odporúčania 
ombudsmanky týkajúce sa prístupu 
verejnosti ku konsolidovaným textom 
rokovaní, proaktívnejšieho zverejňovaniu 
dokumentov TTIP a vyššej 
transparentnosti v súvislosti so schôdzami 
o TTIP, ktoré organizujú úradníci 
Komisie s podnikateľskými 
organizáciami, lobistickými skupinami 
alebo mimovládnymi organizáciami;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. naznačuje, že sú potrebné ďalšie 
opatrenia s cieľom pokračovať v úsilí 
Komisie o vyššiu transparentnosť a 
presadzovanie širšej účasti rôznych 
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zainteresovaných strán, a najmä 
občianskej spoločnosti a organizácií 
spotrebiteľov, na procese rokovaní, ako aj 
ich zapojenia do tohto procesu, vzhľadom 
na možný vplyv, ktorý bude mať TTIP na 
životy európskych občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila
informácie zo zasadnutí;

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie ku komplexnej transparentnosti je 
základnou požiadavkou na zvýšenie 
legitímnosti rokovacieho procesu v očiach 
občanov, a nabáda Komisiu, aby naďalej 
zverejňovala dokumenty, sprístupňovala
informácie zo zasadnutí a primerane 
zapájala zástupcov na regionálnej a 
miestnej úrovni do procesu rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti je nevyhnutný 
pre demokratický proces, a nabáda 
Komisiu, aby zverejňovala dokumenty a 
sprístupnila verejnosti informácie zo 
zasadnutí, a zároveň aby sprístupnila 
informácie týkajúce sa aspektov 
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rokovania poslancom EP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. žiada o proaktívnejší prístup Komisie k 
transparentnosti, aby mohla byť zvýšená
legitímnosť rokovacieho procesu v očiach 
občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. vyzýva Komisiu, aby zverejňovala všetky 
dokumenty, ktoré boli odsúhlasené počas 
rokovaní, a sprístupnila všetky dostupné
informácie o TTIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. víta pripomienky európskej 
ombudsmanky týkajúce sa potreby 
proaktívnejšieho sprístupňovania 
dokumentov; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby náležite zohľadnila návrhy 
ombudsmanky a aby predovšetkým 
posúdila, či možno dokument týkajúci 
sa TTIP zverejniť ihneď po jeho internej 
finalizácii a potom v pravidelných 
a vopred určených intervaloch (vrátane, 
ale nie výlučne, tých prípadov, keď je 
predložený na rokovania);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. vyjadruje presvedčenie, že proaktívnejší 
prístup Komisie k transparentnosti je 
absolútne nevyhnutný na zvýšenie 
legitimity rokovacieho procesu, 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zverejňovala všetky dokumenty z rokovaní 
vrátane návrhov, ktoré USA predložia EÚ, 
v súlade so štandardnými postupmi pre 
všetky rokovania o medzinárodnom 
obchode, ktoré prebiehajú v rámci 
Svetovej obchodnej organizácie, a aby 
sprístupnila informácie zo zasadnutí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že proaktívnejší prístup 
Komisie k transparentnosti by mohol 
zvýšiť legitímnosť rokovacieho procesu v 
očiach občanov, a nabáda Komisiu, aby 
zverejňovala dokumenty a sprístupnila 
informácie zo zasadnutí;

6. vyzýva Komisiu, aby:

– prijala proaktívny prístup k 
transparentnosti, ktorým by sa dalo 
docieliť, aby rokovania a prípadná 
dohoda boli legitímne a aby mali dôveru 
verejnosti;

– informovala USA o tom, že pred 
finalizáciou dohody o TTIP je dôležité 
predovšetkým sprístupniť spoločné texty 
z rokovaní občanom EÚ. Komisia by mala 
USA informovať aj o tom, že je potrebné, 
aby USA zdôvodnili akúkoľvek žiadosť 
o nezverejnenie konkrétneho dokumentu. 
Komisia musí so zreteľom na obsah 
požadovaného dokumentu nadobudnúť 
presvedčenie o tom, že jeho zverejnenie by 
bolo marením verejného záujmu z 
hľadiska medzinárodných vzťahov;
skutočnosť, že USA by mohli vyjadriť 
nevôľu nad zverejnením dokumentu, nie 
je postačujúca na uplatnenie výnimky vo 
vzťahu k mareniu verejného záujmu 
z hľadiska medinárodných vzťahov;

– posúdila, či možno dokument týkajúci 
sa TTIP zverejniť ihneď po jeho internej 
finalizácii a potom v pravidelných 
a vopred určených intervaloch (vrátane, 
ale nie výlučne, tých prípadov, keď je 
predložený na rokovania); v prípade, ak 
sa neuplatní žiadna výnimka, Komisia by 
mala príslušný dokument proaktívne 
zverejniť; ak sa dokument nemôže 
zverejniť proaktívne, zverejniť by sa mal 
odkaz na dokument (ak je to možné 
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vrátane názvu), spolu s vysvetlením, že 
vzhľadom na obsah požadovaného 
dokumentu by jeho zverejnenie bolo 
marením verejného záujmu z hľadiska 
medzinárodných vzťahov, a preto ho nie 
je možné zverejniť;

– na svojej stránke zverejňovala všetky
dokumenty týkajúce sa TTIP, ktoré už 
sprístupnila na základe žiadostí 
o poskytnutie prístupu k dokumentom;

– vzala do úvahy príslušné návrhy 
uvedené v časti správy európskej 
ombudsmanky o verejných konzultáciách, 
ktorá sa týka účasti verejnosti;

– rozšírila požiadavky týkajúce sa 
transparentnosti v súvislosti 
s rokovaniami v rámci TTIP s odbornými 
organizáciami alebo samostatne 
zárobkovo činnými osobami na úroveň 
riaditeľov, vedúcich oddelení 
a rokujúcich strán; mali by zahŕňať mená 
osôb zapojených do týchto rokovaní;

– proaktívne zverejňovala programy 
rokovaní o TTIP s podnikateľskými 
organizáciami, skupinami lobistov alebo 
MVO, ako aj zápisnice z týchto rokovaní;

– preskúmala, ako rozšíriť povinnosť 
týkajúcu sa zabezpečenia náležitej 
vyváženosti a reprezentatívnosti rokovaní 
o TTIP, ktoré vedie s odbornými 
organizáciami alebo samostatne 
zárobkovo činnými osobami (a to aj vo 
vzťahu k registru transparentnosti), tak, 
aby sa uplatňovala aj na nižšej úrovni ako 
je úroveň komisára; táto povinnosť by sa 
mohla, napríklad, rozšíriť na úroveň 
riaditeľa, vedúceho oddelenia a účastníka 
rokovaní;

– potvrdila, že všetky dokumenty, ktoré jej 
zainteresované strany predložia 
v súvislosti s TTIP, sa zverejnia, 
s výnimkou prípadu, ak subjekt, ktorý ich 
predložil, uvedie dostatočný dôvod na to, 
aby bola zachovaná ich dôvernosť, 
a poskytne ich zhrnutie, ktoré nebude 
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mať dôverný charakter a zverejní sa;

– zabezpečila, aby dokumenty, ktoré sa 
zverejnia určitým tretím zainteresovaným 
stranám, sa zverejnili všetkým, čím sa 
zaručí rovnaký prístup ku všetkým 
občanom;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že poslanci Európskeho parlamentu 
majú výrazne obmedzený prístup k textom 
na rokovania o TTIP, keďže im bola 
sprístupnená len veľmi malá časť 
dokumentov, a nie je zaručená adekvátna 
parlamentná kontrola rokovaní; 
zdôrazňuje, že súčasťou dokumentov, 
ktoré sú k dispozícii v zabezpečenej čitárni 
EP, nie sú žiadne konsolidované texty ani 
materiály, ktoré predložili USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. kritizuje skutočnosť, že rokovania 
o TTIP boli obnovené bez náležitého 
vysvetlenia postupov hromadného 
sledovania, ktoré vláda USA vykonávala 
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vo vzťahu k občanom a vládam členských 
štátov EÚ; považuje to za urážlivý postoj 
voči občanom EÚ a žiada Komiisu, aby 
v tejto oblasti prijala dôveryhodné a rázne 
opatrenia ešte pred pokračovaním 
rokovaní; domnieva sa, že dohodu 
nemožno uzavrieť, ak sa nevyrieši 
pretvrávajúca otázka chýbajúcej dôvery, 
ktorá v tomto prípade vznikla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný;

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný; dokumenty by mali byť 
k dispozícii vo všetkých úradných 
jazykoch EÚ, aby k nim mali reálny 
prístup všetci občania EÚ a mohli 
skutočne pochopiť ich obsah;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP,
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
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kompletný; kompletný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný;

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný, a aby uľahčila prístup k týmto 
informáciám tým, že bude organizovať 
pravidelné stretnutia s odborovými 
zväzmi, MVO a organizáciami občianskej 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný;

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný, a aby okamžite a v plnom 
rozsahu informovala Európsky parlament 
o všetkých krokoch postupu v súlade 
s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-
358/11; žiada navyše Komisiu, aby 
zabezpečila, aby všetci poslanci 
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Európskeho parlamentu mali prístup ku 
všetkým dokumentom s obmedzeným 
prístupom, a aby začlenila konsolidované 
texty do zoznamu dokumentov, ku ktorým 
majú prístup poslanci Európskeho 
parlamentu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude 
kompletný;

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
zoznam dokumentov týkajúcich sa TTIP, 
ktorý je k dispozícii na jej internetovej 
stránke venovanej obchodnej politike, bude
dostupný, kompletný, vyčerpávajúci a 
podrobný;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
petíciu, ktorú predložilo viac než jeden a 
pol milióna Európanov, Európska 
komisia neuznala za európsku iniciatívu 
občanov vzhľadom na obmedzenia v 
legislatívnom rámci iniciatívy; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že dôsledkom týchto 
obmedzení je v skutočnosti to, že 
akékoľvek európske iniciatívy občanov 
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týkajúce sa obchodu sú prípustné len po 
nadobudnutí platnosti obchodnej dohody 
a že európske iniciatívy občanov, ktorých 
cieľom je ovplyvniť prebiehajúce 
obchodné rokovania, nie sú podľa 
súčasného rámca prípustné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Julia Reda

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť 
právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie ani dodržiavanie európskych 
právnych predpisov o ochrane údajov;

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť 
právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie ani dodržiavanie európskych 
právnych predpisov o ochrane údajov; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby 
v záujme dodržania článkov 7 a 8 Charty 
základných práv Európskej únie nebola 
do rokovaní začlenená otázka ochrany 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť 
právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie ani dodržiavanie európskych 
právnych predpisov o ochrane údajov;

8. domnieva sa, že ochrana údajov by sa 
vo verejnom záujme nemala používať ako 
automatická prekážka verejnej kontroly 
lobistických činností v rámci TTIP a že 
ochranu údajov je možné zabezpečiť tým, 
že sa účastníkom pozvaným na rokovania 
poskytne informácia o tom, že ich mená 
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budú zverejnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť 
právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie ani dodržiavanie európskych
právnych predpisov o ochrane údajov;

8. domnieva sa, že TTIP nesmie poškodiť 
právo občanov EÚ na tzv. digitálne 
sebaurčenie ani dodržiavanie právnych 
predpisov Únie o ochrane údajov a musí 
v prvom rade zohľadniť rozsudok 
Súdneho dvora (C-132/12) o tzv. práve 
byť zabudnutý, ako aj navrhované 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, v ktorých nie je 
možné akceptovať kompromis, ako je 
odvetvie poľnohospodárstva, v prípade 
ktorých medzi EÚ a USA existujú rozdiely 
v tom, ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania, využívania hormónov 
pri chove dobytka a ochrany zdravia 
spotrebiteľov a zvierat a životného 
prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov; nabáda Komisiu, aby v tejto 
súvislosti prijala prístup pozitívneho 
vymedzenia ako predpoklad objasnenia 
tejto otázky všetkým zainteresovaným
stranám; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby v
niektorých prerokúvaných oblastiach, ako 
je odvetvie poľnohospodárstva, v prípade 
ktorých medzi EÚ a USA existujú rozdiely 
v tom, ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia spotrebiteľov 
sa európske normy považovali za zásady, 
o ktorých nemožno diskutovať;

Or. es



PE522.063v01-00 52/62 AM\1055208SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), požiadaviek na označovanie,
klonovania, environmentálnych 
požiadaviek a akýchkoľvek ďalších 
noriem v oblasti zdravia spotrebiteľov a 
zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Sylvie Goddyn

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje mimoriadne citlivý charakter 
niektorých prerokúvaných oblastí, ako je 
odvetvie poľnohospodárstva, v prípade 
ktorých medzi EÚ a USA existujú rozdiely 
v tom, ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a všeobecne sektorov 
týkajúcich sa potravín a zdravia 
spotrebiteľov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 101
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí a vyzýva preto 
Komisiu, aby vylúčila zo všetkých 
horizontálnych kapitol a sektorových 
príloh TTIP všetky tie požiadavky, ktoré 
by mohli:

– zahŕňať reguláciu chemických látok 
a pesticídov,

– mať vplyv na integrovaný prístup EÚ k 
potravinovej bezpečnosti vrátane 
predpisov EÚ týkajúcich sa GMO,

– podporovať alebo uľahčovať ťažbu, 
prepravu alebo využívanie fosílnych palív, 
predovšetkým nekonvenčných palív, alebo 
by mohli brániť v dosahovaní cieľov EÚ 
alebo USA v oblasti klímy a energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 

9. zdôrazňuje citlivý charakter tých
prerokúvaných oblastí, v ktorých sa 
systémy Únie a Spojených štátov 
amerických radikálne odlišujú, ako je 
odvetvie poľnohospodárstva, v ktorom sa 
odlišujú právne predpisy týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
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spotrebiteľov; spotrebiteľov; trvá na tom, že TTIP môže 
mať vplyv na ustanovenia o životnom 
prostredí a bezpečnosti spotrebiteľov, 
keďže GMO už boli predmetom jedného 
sporu medzi Úniou a USA na pôde 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov;

9. zdôrazňuje citlivý charakter niektorých 
prerokúvaných oblastí, ako je odvetvie 
poľnohospodárstva, v prípade ktorých 
medzi EÚ a USA existujú rozdiely v tom, 
ako sú vnímané otázky týkajúce sa 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), klonovania a zdravia 
spotrebiteľov, a vyzýva preto, aby tieto 
oblasti nepodliehali regulačnej spolupráci 
a ani žiadnym iným pravidlám v oblasti 
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 
a technických prekážok obchodu; vyzýva, 
aby boli v oblastiach, v ktorých už 
prebieha obchod v citlivých sektoroch, 
napríklad v oblasti GMO, zavedené 
pravidlá týkajúce sa zrozumiteľného 
označovania, ktoré by pomáhali 
spotrebiteľom pre výbere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 a. navrhuje vziať do úvahy judikatúru 
Svetovej obchodnej organizácie v oblasti 
riešenia sporov, keďže nedávne spory 
medzi Úniou a Spojenými štátmi 
americkými poskytujú náhľad do 
sporných otázok v obchodných vzťahoch;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 a. upozorňuje na vysokú úroveň verejnej 
kontroly dohody prostredníctvom petícií, 
v ktorých boli vyjadrené vážne obavy 
o transparentnosť rokovaní a nepriaznivé 
negatívne účinky na práva zamestnancov 
a verejné služby vrátane zdravotníctva, 
sociálnych služieb, vzdelávania, vody 
a hygieny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 a. vyzýva Európsku komisiu, aby sa 
pevne zaviazala prísne dodržiavať normy 
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v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia 
ľudí a zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat v podobe, v akej sú 
zakotvené v právnych predpisoch EÚ, 
a aby zabezpečila, aby základné hodnoty 
EÚ, napríklad zásada predbežnej 
opatrnosti a uznanie zvierat za cítiace 
bytosti v zmysle článku 13 ZFEÚ a Charty 
základných práv Európskej únie, neboli 
oslabované a aby sa dodržiavali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabránila, aby sa na trh EÚ dostali 
výrobky, ktoré neboli vyrobené v súlade 
s normami EÚ v oblasti bezpečnosti 
potravín, zdravia ľudí a zvierat a dobrých 
životných podmienok zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9 c. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zaručila, aby sa výrobky, ako napríklad 
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GMO alebo výrobky pochádzajúce 
z klonovaných zvierat a z nich potomkov, 
ako aj výrobky obsahujúce látky, ktoré sú 
zakázané v EÚ, nedostávali na trh EÚ 
a nevstupovali do potravinového reťazca 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov by 
mali byť ústrednými bodmi rokovaní 
o TTIP.

10. zdôrazňuje, že preventívna ochrana 
spotrebiteľov a dodržiavanie vyšších 
európskych noriem kvality v prípade 
potravín a výrobkov nesmú byť 
predmetom rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov by 
mali byť ústrednými bodmi rokovaní 
o TTIP.

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov sú 
reakciou na špecifické nároky a 
požiadavky európskych občanov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov by 
mali byť ústrednými bodmi rokovaní 
o TTIP.

10. zdôrazňuje, že ústrednými bodmi 
rokovaní o TTIP by mali byť ochrana 
spotrebiteľov a dodržiavanie vyšších 
európskych noriem kvality v prípade 
potravín a výrobkov, najvyššie normy 
ochrany životného prostrieda a 
najprísnejšia kontrola priemyselných 
emisií v EÚ a USA, ako aj náležité záruky 
na ochranu údajov občanov; rokujúce 
strany by nemali rokovať o žiadnych 
záväzkoch v oblasti ochrany údajov 
v rámci TTIP pred ukončením 
prebiehajúcej legislatívnej činnosti v tejto 
oblasti v EÚ a v USA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov by 
mali byť ústrednými bodmi rokovaní 
o TTIP.

10. zdôrazňuje, že rokovania o TTIP by sa 
mali zameriavať na ochranu 
spotrebiteľov a dodržiavanie európskych 
noriem týkajúcich sa životného prostredia, 
bezpečnosti potravín a investícií;
zdôrazňuje preto potrebu zachovávať 
prísne normy a najlepšie postupy, 
napríklad postupy hĺbkového 
posudzovania rizík, s cieľom určiť tie 
GMO, ktoré môžu byť pripustené na trh 
Únie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality v prípade potravín a výrobkov by 
mali byť ústrednými bodmi rokovaní 
o TTIP.

10. zdôrazňuje, že ochrana spotrebiteľov a 
dodržiavanie vyšších európskych noriem 
kvality a bezpečnosti v prípade potravín a 
výrobkov by mali byť ústrednými bodmi 
rokovaní o TTIP a ich výsledkom by mala 
byť predovšetkým:

– plná transparentnosť a verejná 
dostupnosť klinických údajov z klinických 
skúšok farmaceutických výrobkov;

– plná transparentnosť a verejná 
dostupnosť klinických údajov z klinických 
skúšok zdravotníckych pomôcok;

– ochrana života a zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín na základe rešpektovania a 
dodržiavania citlivých otázok a 
základných hodnôt na oboch stranách, 
ako je zásada predbežnej opatrnosti 
uplatňovaná v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
v mene skupiny GUE/NGL
Ángela Vallina

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10 a. zdôrazňuje, že podstatou rokovaní 
o TTIP musí byť rešpektovanie suverenity 
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každého štátu, ako aj suverenity samotnej 
Európskej únie prijímať právne predpisy 
a riadiť hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10 a. upozorňuje na to, že základným 
cieľom mechanizmu urovnávania sporov 
medzi investorom a štátom (ISDS) je 
ochrana investorov pred svojvoľnými 
administratívnymi rozhodnutiami 
v krajinách s nízkou mierou právnej 
istoty; zdôrazňuje, že doposiaľ 
nadobudnuté skúsenosti naznačujú, že 
možnosť vlád prijímať právne predpisy vo 
verejnom záujme môže byť vážne 
obmedzená hrozbou žalôb o odškodnenie 
zo strany veľkých nadnárodných 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Michèle Rivasi

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10 a. žiada Komisiu, aby naznačila, ako 
a kedy zavedie každé z navrhovaných 
opatrení a aký postup prijme 
v nadväznosti na uvedené petície; keďže 
rokovania pokračujú, bolo by vhodné, ak 
by Komisia prijala nadväzujúce opatrenia 
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do dvoch mesiacov, do 31. mája 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Návrh stanoviska
Odsek 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje znepokojenie nad 
posilňovaním právomoci chrániť 
súkromné záujmy, k čomu by došlo 
v prípade koordinácie mechanizmov 
urovnávania sporov medzi investorom 
a štátom (ISDS); V každom prípade by 
jediným orgánom oprávneným poskytovať 
konečný výklad právnych predpisov EÚ 
mal byť Súdny dvor Európskej únie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Návrh stanoviska
Odsek 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10 b. domnieva sa, že keďže súdy v oblasti 
urovnávania sporov medzi investorom 
a štátom (ISDS) by poskytovali výklad 
vnútroštátneho práva, ako aj práva EÚ 
a vykladali by a uplatňovali základné 
práva a všeobecné zásady EÚ, začlenenie 
ISDS by nebolo v súlade s exkluzívnou 
právomocou Súdneho dvora Európskej 
únie, pokiaľ ide o konečný výklad 
právnych predpisov EÚ;

Or. en
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