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13.2.2017 B8-0146/17 

Poprawka  17 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a 

Kanadą 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że CETA jest 

najnowocześniejszą, najbardziej 

postępową i najszerzej zakrojoną umową 

handlową wynegocjowaną dotychczas 

przez UE; 

E. mając na uwadze, że rundy negocjacji 

w sprawie CETA od samego początku 

charakteryzują się znacznym brakiem 

przejrzystości, co utrudnia społeczeństwu i 

jego demokratycznie wybranym 

przedstawicielom aktywne śledzenie 

toczących się rozmów; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/18 

Poprawka  18 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a 

Kanadą 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ja. mając na uwadze, że nie można 

zagwarantować przestrzegania zasady 

ostrożności w ramach CETA; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/19 

Poprawka  19 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a 

Kanadą 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

kompleksową umowę gospodarczo-

handlową z Kanadą jako 

najnowocześniejszą, najszerzej zakrojoną 

i najbardziej ambitną umowę handlową 

dotychczas wynegocjowaną przez UE, 

która ma potencjał stworzenia znaczących 

korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw, 

zwłaszcza małych i średnich; 

1. odrzuca kompleksową umowę 

gospodarczo-handlową z Kanadą; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/20 

Poprawka  20 

Matteo Salvini 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a 

Kanadą 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję do zwiększenia 

przejrzystości trwających i przyszłych 

negocjacji handlowych w celu podjęcia 

dialogu z obywatelami i zainteresowanymi 

stronami; 

11. podkreśla z całą stanowczością, że 

przed przystąpieniem do dalszych 

negocjacji handlowych należy 

przeprowadzić debatę jawną oraz 

jednoznacznie wskazać standardy, które 

nie podlegają negocjacjom, takie jak 

zasada ostrożności;  

Or. en 

 

 


