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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Den Europæiske 

Ombudsmands fortsatte bestræbelser på at 

øge gennemsigtigheden i TTIP-

forhandlingerne via forslag til 

Kommissionen; roser Kommissionens 

deraf følgende offentliggørelse af flere 

TTIP-dokumenter, hvorved den fremmer 

gennemsigtighed som en af de tre 

grundlæggende principper i 

Kommissionens nye handelsstrategi; 

minder på ny om behovet for fuld og øget 

gennemsigtighed i internationale aftaler 

såsom TTIP, CETA og andre, hvilket 

talrige andragender fra bekymrede borger 

til Udvalget for Andragender har 

opfordret til; opfordrer til stærkere og 

bredere bestræbelser i denne henseende for 

at sikre de europæiske borgeres tillid; 

3. glæder sig over Den Europæiske 

Ombudsmands fortsatte bestræbelser på at 

øge gennemsigtigheden i TTIP-

forhandlingerne via forslag til Europa-

Kommissionen; beklager 

hemmeligholdelsen af disse 

forhandlinger; insisterer på, at 

forhandlingerne om TTIP skal opgives, 

eftersom TTIP baner vejen for en bredere 

liberalisering, afregulering og 

privatisering og undergraver bl.a. 

borgernes grundlæggende ret til et højt 

niveau af social-, miljø- og 

sundhedsbeskyttelse; understreger 

borgernes fortsatte bekymringer 

vedrørende disse forhandlinger; mener, at 

fuld gennemsigtighed og den højeste grad 

af demokrati bør sikres i forhandlingerne 

om alle internationale aftaler; opfordrer 

til stærkere og bredere bestræbelser i denne 

henseende for at sikre de europæiske 

borgeres tillid; 

Or. en 
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  19a. understreger, at udnævnelsen af 

tidligere Kommissionsformand Barroso til 

rådgiver og ikkeudøvende 

bestyrelsesformand for Goldman Sachs 

International øger borgernes mistillid til 

Kommissionen, for så vidt angår dens 

troværdighed og uafhængighed af private 

økonomiske interesser; 

Or. en 

 

 


