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13.2.2017 B8-0146/17 

Amendement  17 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat CETA de modernste 

en de meest vooruitstrevende en 

uitgebreide handelsovereenkomst is 

waarover de EU ooit heeft onderhandeld; 

E. overwegende dat de onderhandelingen 

over CETA van het begin af aan werden 

gekenmerkt door een ernstig gebrek aan 

transparantie, zodat het voor de burgers 

en hun democratisch gekozen 

vertegenwoordigers moeilijk was om de 

lopende besprekingen actief te volgen; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/18 

Amendement  18 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  J bis. overwegende dat de handhaving van 

het voorzorgsbeginsel binnen het kader 

van CETA niet kan worden gewaarborgd; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/19 

Amendement  19 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verwelkomt de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst met Canada als de 

meest moderne, uitgebreide en ambitieuze 

handelsovereenkomst waarover de EU 

ooit heeft onderhandeld en die kan zorgen 

voor aanzienlijke voordelen voor burgers 

en ondernemingen, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen; 

1. verwerpt de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst met Canada; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/20 

Amendement  20 

Matteo Salvini 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. dringt bij de Commissie aan op 

grotere transparantie in de lopende en 

toekomstige onderhandelingen, teneinde 

het gesprek met burgers en 

belanghebbenden aan te gaan; 

11. benadrukt met klem dat voorafgaand 

aan eventuele verdere 

handelsbesprekingen eerst een publiek 

debat moet plaatsvinden en dat duidelijke 

normen moeten worden gedefinieerd waar 

niet aan getornd mag worden, waarvan 

het voorzorgsbeginsel slechts één 

voorbeeld is;  

Or. en 

 

 


