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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно включването на 
оценка на нормативното и техническо положение в Съединените американски 
щати в законодателните предложения на Комисията

Европейският парламент,
– като взе предвид член 133 от своя правилник,

– като взе предвид становището, изказано от комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) относно препоръките на 
Комисията във връзка с преговорите по трансатлантическото партньорство 
(ТПТИ),

– като взе предвид становището, изказано от комисията по петиции (PETI) относно 
препоръките на Комисията във връзка с преговорите по трансатлантическото 
партньорство (ТПТИ),

А. като има предвид, че констатира честа тенденция Комисията да внася 
законодателни предложения, в които се очаква сближаване на регламентирането 
със Съединените американски щати;

Б. като има предвид, че американските норми, по-специално санитарните норми и 
тези в областта на хуманното отношение към животните, се възприемат като по-
ниски от тези на Съюза и на държавите членки, както се посочва в многобройни 
петиции и манифестации на граждани;

В. като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за външната търговия 
твърди, че подписването на трансатлантическия договор няма да доведе до 
занижаване на нормите на Съюза и на държавите членки;

1. настоятелно призовава Комисията да извършва оценка на американското 
нормативно положение и практики по отношение на всяко от следващите си 
предложения, считано от 1 юни 2015 г., което да й позволи да има пълното 
съзнание за нормативните разминавания и практики между държавите – членки на 
Съюза и Съединените американски щати;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Комисията, Съвета и държавите 
членки.


