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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la integrarea nivelului  
normativ și tehnic din Statele Unite ale Americii în propunerile legislative ale Comisiei 
Europene

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei ENVI cu privire la recomandările adresate Comisiei 
Europene privind negocierile pentru Parteneriatul transatlantic (TTIP),

– având în vedere avizul Comisiei PETI cu privire la recomandările adresate Comisiei 
Europene privind negocierile pentru TTIP,

A. întrucât a luat act în mod repetat de tendința Comisiei Europene de a formula propuneri 
legislative, în așteptarea convergenței în materie de reglementare cu Statele Unite ale 
Americii;

B. întrucât standardele americane, îndeosebi cele privind igiena și condițiile decente de 
viață pentru animale, sunt percepute ca fiind inferioare standardelor Uniunii și ale 
statelor membre, după cum îl arată  numeroasele petiții și proteste ale cetățenilor;

C. întrucât comisarul european pentru comerț exterior asigură că semnarea tratatului 
transatlantic nu va duce la scăderea standardelor Uniunii și ale statelor membre;

1. îndeamnă Comisia să menționeze situația standardelor și a practicilor din SUA pentru 
fiecare din viitoarele sale propuneri începând de la 1 iunie 2015, care să îi permită, 
astfel, să cunoască pe deplin diferențele în materie de standarde și practici între țările 
Uniunii și Statele Unite ale Americii;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele 
semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.


