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Poprawka  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje nieustanne 

wysiłki podejmowane przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w celu 

zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 

w sprawie TTIP w drodze wniosków 

składanych do Komisji; wyraża uznanie 

dla wynikającej z tego publikacji przez 

Komisję licznych dokumentów 

dotyczących TTIP, a zatem włączenia 

przejrzystości jako jednego z trzech 

filarów nowej strategii Komisji w zakresie 

handlu; ponownie podkreśla potrzebę 

pełnej i zwiększonej przejrzystości w 

porozumieniach międzynarodowych 

takich jak TTIP, CETA itp., czego 

domagało się wielu zaniepokojonych 

obywateli w petycjach skierowanych do 

Komisji Petycji; domaga się bardziej 

zdecydowanych i szerzej zakrojonych 

działań w tym zakresie w celu ochrony 

zaufania obywateli europejskich; 

3. z zadowoleniem przyjmuje nieustanne 

wysiłki podejmowane przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w celu 

zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 

w sprawie TTIP w drodze wniosków 

składanych do Komisji Europejskiej; 

ubolewa nad aurą tajności otaczającą te 

negocjacje; domaga się zaniechania 

negocjacji w sprawie TTIP, ponieważ 

partnerstwo to toruje drogę ku większej 

liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji, 

osłabiając między innymi prawa 

podstawowe obywateli do wysokiego 

poziomu ochrony socjalnej, a także 

ochrony środowiska i zdrowia; podkreśla 

nieustające obawy obywateli dotyczące 

tych negocjacji; uważa, że w negocjacjach 

nad wszystkimi porozumieniami 

międzynarodowymi należy zapewnić pełną 

przejrzystość i najwyższy poziom 

demokracji; domaga się bardziej 

zdecydowanych i szerzej zakrojonych 

działań w tym zakresie w celu ochrony 

zaufania obywateli europejskich; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  19a. podkreśla, że mianowanie byłego 

przewodniczącego Komisji, Manuela 

Barroso, doradcą i prezesem 

niewykonawczym Goldman Sachs 

International pogłębia nieufność 

obywateli wobec Komisji, jeżeli chodzi o 

jej wiarygodność i niezależność względem 

prywatnych interesów finansowych; 

Or. en 

 

 


