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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută eforturile continue ale 

Ombudsmanului European de a spori 

transparența în cadrul negocierilor privind 

TTIP prin propuneri adresate Comisiei 

Europene; salută publicarea, drept 

rezultat, de către Comisie a numeroase 

documente legate de negocierile privind 

TTIP, promovând, astfel, transparența ca 

unul dintre cei trei piloni ai noii strategii 

comerciale a Comisiei; reafirmă 

necesitatea unei transparențe depline și 

ameliorate în acordurile internaționale 

precum TTIP, CETA și altele, conform 

solicitărilor a numeroși cetățeni 

preocupați care s-au adresat Comisiei 

pentru petiții; solicită eforturi mai 

susținute și mai ample în acest sens pentru 

a proteja încrederea cetățenilor europeni; 

3. salută eforturile continue ale 

Ombudsmanului European de a spori 

transparența în cadrul negocierilor privind 

TTIP prin propuneri adresate Comisiei 

Europene; regretă faptul că există secrete 

în legătură cu negocierile privind TIPP; 

insistă ca negocierile privind TTIP să fie 

abandonate, având în vedere faptul că 

TTIP pregătește terenul pentru o mai 

mare liberalizare, dereglementare și 

privatizare, subminând, între altele, 

drepturile fundamentale ale cetățenilor la 

niveluri ridicate de protecție socială, a 

mediului și a sănătății; subliniază 

preocupările continue ale cetățenilor cu 

privire la aceste negocieri; consideră că în 

negocierile privind toate acordurile 

internaționale ar trebui asigurate o 

deplină transparență și o democrație la 

cel mai înalt nivel; solicită eforturi mai 

susținute și mai ample în acest sens pentru 

a proteja încrederea cetățenilor europeni; 

Or. en 
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  19a. subliniază că numirea fostului 

președinte al Comisiei, dl Barroso, în 

funcția de consilier și președinte 

neexecutiv al Goldman Sachs 

International crește neîncrederea 

cetățenilor față de Comisie cu privire la 

credibilitatea acesteia și la independența 

sa față de interesele financiare private; 

Or. en 

 

 


