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23.2.2016 B8-0250/4 

Amendamentul  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Australia și Noua Zeelandă se 

numără printre cei mai vechi și mai 

apropiați parteneri ai UE, împărtășind 

valori comune și fiind angajate în 

promovarea prosperității și securității în 

cadrul unui sistem mondial bazat pe 

reguli; 

A. întrucât nu crede în beneficiile 

acordurilor de liber schimb și respinge 

propunerea de a începe negocierile cu 
Australia și Noua Zeelandă; 

Or. en 



 

AM\1087269RO.doc  PE576.613v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

23.2.2016 B8-0250/5 

Amendamentul  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât încheierea acordurilor de liber 

schimb între UE și Australia și între UE și 

Noua Zeelandă va aprofunda relațiile 

comerciale și de investiții și întrucât nu se 

poate afirma că aceste acorduri ar afecta 

negativ capacitatea părților de a 

introduce, de a menține sau de a-și 

consolida standardele sociale, de mediu 

sau de muncă; 

H. întrucât încheierea acordurilor de liber 

schimb între UE și Australia și între UE și 

Noua Zeelandă va modifica relațiile 

comerciale și de investiții; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Amendamentul  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât Noua Zeelandă este una dintre 

puținele țări recunoscute de Comisie ca 

dispunând de un nivel adecvat de protecție 

a datelor cu caracter personal; 

K. întrucât Noua Zeelandă este una dintre 

puținele țări recunoscute de Comisie ca 

dispunând de un nivel adecvat de protecție 

a datelor cu caracter personal; întrucât 

nivelul de protecție a datelor, atât pentru 

Australia, cât și pentru Noua Zeelandă ar 

trebui să fie ridicat; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Amendamentul  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât Parlamentul va trebui să decidă 

cu privire la aprobarea potențialelor ALS 

UE-Australia și UE-Noua Zeelandă; 

M. întrucât atât Parlamentul European, cât 

și parlamentele naționale vor trebui să 

decidă dacă aprobă potențialele ALS UE-

Australia și UE-Noua Zeelandă înainte de 

a se ajunge la orice formă de aplicare 

(provizorie) a acordurilor de liber schimb; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Amendamentul  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia să studieze în detaliu, la 

definirea sferei acordurilor, toate 

oportunitățile suplimentare de acces pe 

piață pentru operatorii economici din UE, 

îndeosebi IMM-uri, oferite de posibilele 

ALS cu Australia și Noua Zeelandă și să le 

evalueze în raport cu toate eventualele 

interese defensive, având în vedere și 

faptul că atât Australia, cât și Noua 

Zeelandă au deja piețe relativ deschise și 

tarife scăzute la nivel internațional; 

5. invită Comisia să studieze în detaliu, la 

definirea sferei acordurilor, toate 

oportunitățile și riscurile suplimentare de 

acces pe piață pentru operatorii economici 

din UE, îndeosebi IMM-uri, oferite de 

posibilele ALS cu Australia și Noua 

Zeelandă și să le evalueze în raport cu toate 

eventualele interese defensive, având în 

vedere și faptul că atât Australia, cât și 

Noua Zeelandă au deja piețe relativ 

deschise și tarife scăzute la nivel 

internațional; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Amendamentul  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază faptul că acordurile 

ambițioase dintre cele trei economii 

avansate trebuie să trateze în mod 

inteligent investițiile, comerțul cu bunuri și 

servicii (bazându-se pe recomandările 

recente ale Parlamentului European în ceea 

ce privește marja de manevră politică și 

sectoarele sensibile), comerțul electronic, 

achizițiile publice, energia, întreprinderile 

de stat, concurența, combaterea corupției, 

aspecte reglementare precum obstacolele 

sanitare și fitosanitare, cercetarea în 

domeniul tehnologiei și, în special, 

necesitățile IMM-urilor, și pot fi benefice 

pentru guvernanța economică mondială, 

prin intensificarea convergenței și a 

cooperării privind standardele 

internaționale, fără a diminua nivelurile de 

protecție a consumatorilor (de ex. siguranța 

alimentară) și a mediului (de ex. sănătatea 

și calitatea vieții animalelor, sănătatea 

plantelor) sau de protecție socială și a 

muncii; 

6. subliniază faptul că acordurile 

ambițioase dintre cele trei economii 

avansate trebuie să trateze în mod 

inteligent investițiile, comerțul cu bunuri și 

servicii (bazându-se pe recomandările 

recente ale Parlamentului European în ceea 

ce privește marja de manevră politică și 

sectoarele sensibile), comerțul electronic, 

achizițiile publice, energia, întreprinderile 

de stat, concurența, combaterea corupției, 

aspecte reglementare precum obstacolele 

sanitare și fitosanitare, cercetarea în 

domeniul tehnologiei și, în special, 

necesitățile IMM-urilor, și pot fi benefice 

pentru guvernanța economică mondială, 

prin intensificarea convergenței și a 

cooperării privind standardele 

internaționale, fără a diminua nivelurile de 

protecție a consumatorilor (de ex. siguranța 

alimentară) și a mediului (de ex. sănătatea 

și calitatea vieții animalelor, sănătatea 

plantelor) sau de protecție socială și a 

muncii, inclusiv o metodă de inversare a 

deciziilor și propunerilor care produc 

rezultate sub așteptări; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Amendamentul  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. constată că agricultura este un sector 

sensibil și că, pentru un rezultat final 

echilibrat la capitolele agriculturii și 

pescuitului, trebuie luate în considerare în 

mod corespunzător interesele tuturor 

producătorilor europeni, cum ar fi cei de 

carne, lapte, zahăr, cereale și de textile, 

precum și producătorii din regiunile 

ultraperiferice, de exemplu prin 

introducerea unor perioade de tranziție sau 

a unor cote adecvate, ori prin neluarea 

niciunui angajament în sectoarele cele mai 

sensibile; consideră că numai astfel se 

poate stimula competitivitatea și se pot 

aduce beneficii atât consumatorilor, cât și 

producătorilor; solicită includerea unor 

măsuri bilaterale eficiente de protecție 

pentru a preveni o creștere bruscă a 

importurilor care ar cauza sau ar amenința 

să cauzeze prejudicii grave pentru 

producătorii europeni din sectoarele 

sensibile, precum și luarea unor măsuri 

specifice de protejare a producției sensibile 

din regiunile ultraperiferice, în special 

excluderea zaharurilor speciale; 

9. constată că agricultura este un sector 

sensibil și că, pentru un rezultat final 

echilibrat la capitolele agriculturii și 

pescuitului, trebuie luate în considerare în 

mod corespunzător interesele tuturor 

producătorilor europeni, cum ar fi cei de 

carne, lapte, zahăr, cereale și de textile, 

precum și producătorii din regiunile 

ultraperiferice, de exemplu prin 

introducerea unor perioade de tranziție sau 

a unor cote adecvate, ori prin neluarea 

niciunui angajament în sectoarele cele mai 

sensibile; consideră că numai astfel se 

poate stimula competitivitatea și se pot 

aduce beneficii atât consumatorilor, cât și 

producătorilor; solicită includerea unor 

măsuri bilaterale eficiente de protecție 

pentru a preveni o creștere bruscă a 

importurilor care ar cauza sau ar amenința 

să cauzeze prejudicii grave pentru 

producătorii europeni din sectoarele 

sensibile, precum și luarea unor măsuri 

specifice de protejare a producției sensibile 

din regiunile ultraperiferice, în special 

excluderea zaharurilor speciale; subliniază 

că trebuie menținute și garantate 

standardele ridicate de bunăstare a 

animalelor pe care le aplică Europa și 

trebuie impuse aceleași standarde pentru 
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toate produsele importate pe piața 

europeană; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Amendamentul  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să efectueze cât mai 

curând o serie de evaluări de impact 

cuprinzătoare privind sustenabilitatea 

potențialelor acorduri, pentru a putea fi în 

măsură să evalueze în mod aprofundat 

beneficiile și pierderile posibile care ar 

rezulta în urma intensificării relațiilor 

comerciale și de investiții UE - Australia și 

UE - Noua Zeelandă, în beneficiul 

populației și mediului de afaceri ale 

ambelor părți, inclusiv al celor din 

regiunile ultraperiferice și din țările și 

teritoriile de peste mări; 

11. invită Comisia să efectueze cât mai 

curând o serie de evaluări de impact 

cuprinzătoare privind sustenabilitatea 

potențialelor acorduri, luând în 

considerare mai ales drepturile omului și 

standardele de muncă, sociale și de 

mediu, pentru a putea fi în măsură să 

evalueze în mod aprofundat beneficiile și 

pierderile posibile care ar rezulta în urma 

intensificării relațiilor comerciale și de 

investiții UE - Australia și UE - Noua 

Zeelandă, în beneficiul populației și 

mediului de afaceri ale ambelor părți, 

inclusiv al celor din regiunile 

ultraperiferice și din țările și teritoriile de 

peste mări; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Amendamentul  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. invită Comisia să realizeze o evaluare 

a impactului unui ALS cu Noua Zeelandă 

în sectorul produselor lactate la care să 

participe toate părțile interesate și să 

prezinte concluziile Consiliului și 

Parlamentului European; solicită, de 

asemenea, elaborarea unor măsuri 

compensatorii pentru a proteja veniturile 

producătorilor din UE, în cazul în care se 

implementează acest acord; 

Or. en 

 

 


