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13.2.2017 B8-0146/17 

Amendamentul  17 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Încheierea CETA dintre UE și Canada 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât CETA este cel mai modern, 

progresiv și amplu acord comercial pe 

care UE l-a negociat până în prezent; 

E. întrucât rundele de negocieri privind 

CETA au fost caracterizate, de la început, 

de o lipsă gravă de transparență, astfel 

încât populației și reprezentanților săi 

aleși democratic le-a fost greu să 

urmărească în mod activ discuțiile în 

desfășurare; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/18 

Amendamentul  18 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Încheierea CETA dintre UE și Canada 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ja. întrucât nu poate fi garantată 

aplicarea principiului precauției în cadrul 

CETA; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/19 

Amendamentul  19 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Încheierea CETA dintre UE și Canada 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Acordul economic și comercial 

cuprinzător cu Canada ca fiind cel mai 

modern, mai amplu și mai ambițios acord 

comercial pe care UE l-a negociat până în 

prezent, care are potențialul de a crea 

avantaje semnificative pentru cetățeni și 

întreprinderi, în special pentru 

întreprinderile mici și mijlocii; 

1. respinge acordul economic și comercial 

cuprinzător (CETA) cu Canada 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0146/20 

Amendamentul  20 

Matteo Salvini 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0146/2017 

PPE, ECR, ALDE 

Încheierea CETA dintre UE și Canada 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia să crească 

transparența negocierilor comerciale în 

curs și viitoare, pentru a comunica cu 

cetățenii și cu părțile interesate; 

11. subliniază insistent că, înainte de 

lansarea unor noi negocieri comerciale, 

trebuie organizate dezbateri publice și 

trebuie stabilită o definiție clară a 

standardelor incontestabile, principiul 

precauției fiind doar unul dintre acestea;  

Or. en 

 

 


