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16.11.2016 A8-0331/4 

Predlog spremembe  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0331/2016 

Notis Marias 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 

2016/2150(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja nenehna prizadevanja 

evropske varuhinje človekovih pravic za 

povečanje preglednosti v pogajanjih o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe (TTIP) s podajanjem predlogov 

Komisiji; pozitivno ocenjuje, da je 

Komisija zato objavila številne dokumente 

o TTIP in s tem spodbuja preglednost kot 

enega od treh stebrov svoje nove 

trgovinske strategije; ponovno poudarja, 

da je pri mednarodnih sporazumih, kot so 

TTIP, CETA in drugi, potrebna 

okrepljena preglednost, k čemur pozivajo 

številni zaskrbljeni državljani, ki se 

obrnejo na Odbor za peticije; v tem 

pogledu poziva k večjim in širšim 

prizadevanjem za ohranitev zaupanja 

evropskih državljanov; 

3. pozdravlja nenehna prizadevanja 

evropske varuhinje človekovih pravic za 

povečanje preglednosti v pogajanjih o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe (TTIP) s podajanjem predlogov 

Evropski komisiji; obžaluje tajnost okoli 

teh pogajanj in vztraja, da jih je treba 

opusiti, saj TTIP odpira pot večji 

liberalizaciji, deregulaciji in privatizaciji 

ter med drugim ogroža temeljne pravice 

državljanov do visoke ravni socialne, 

okoljske in zdravstvene zaščite; poudarja, 

da so pogajanja o TTIP za državljane še 

vedno skrb zbujajoča; meni, da je treba 

pri pogajanjih o vseh mednarodnih 

sporazumih zagotoviti popolno 

preglednosti in najvišjo raven 

demokracije; v tem pogledu poziva k 

večjim in širšim prizadevanjem za 

ohranitev zaupanja evropskih državljanov; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. poudarja, da se je z imenovanjem 

nekdanjega predsednika Komisije Barrosa 

kot svetovalca in neizvršnega predsednika 

podjetja Goldman Sachs International 

povečalo nezaupanje državljanov do 

Komisije glede njene verodostojnosti in 

neodvisnosti od zasebnih finančnih 

interesov,  

Or. en 

 

 


