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Poprawka  5 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Odniesienie 3 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 - mając na uwadze krytyczny wspólny 
dokument oceniający Europejskiej 
Federacji Związków Zawodowych SłuŜb 
Publicznych oraz Kanadyjskiego Związku 
Zawodowego Pracowników Administracji 
Publicznej, Krajowego Związku 
Zawodowego Pracowników SłuŜb 
Publicznych i Kanadyjskiego Przymierza 
SłuŜb Publicznych, 

Or. en 
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Poprawka  6 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt B c preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Bc. mając na uwadze, Ŝe w do marca 
2010 r. nie przeprowadzono dokładnej 
oceny oddziaływania skutków, jakie taka 
kompleksowa umowa gospodarczo-
handlowa będzie miała dla sfery 
społecznej, środowiskowej i gospodarczej, 

Or. en 
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Poprawka  7 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. zwraca uwagę na stabilność 
kanadyjskiej gospodarki podczas kryzysu 
gospodarczego, w szczególności jej sektora 
bankowego; wyraŜa wolę ścisłej 

współpracy z Kanadą w kontekście grupy 
G20 w celu wypracowania 
skoordynowanego, globalnego podejścia 
w zakresie bodźców fiskalnych 
i konsolidacji fiskalnej, przy czym kwestia 
wprowadzenia podatku bankowego lub 
podatku od transakcji finansowych na 
poziomie globalnym będzie jednym 
z priorytetów na kolejnym szczycie grupy 
G20 w Toronto; 

2. zwraca uwagę na międzynarodowe 
konsekwencje bieŜącego kryzysu 
finansowego i gospodarczego, odbijające 
się na obywatelach Kanady i Europy; 
wyraŜa wolę ścisłej współpracy z Kanadą 

w celu wypracowania wszechstronnego, 
skoordynowanego i horyzontalnego 
podejścia do rozwiązania kryzysu; 
opowiada się za ideą międzynarodowego 
podatku od transakcji finansowych, 
będącą krokiem w kierunku 
sprawiedliwszego podziału dóbr, oraz 
wzywa strony do ujęcia tej kwestii 
w negocjacjach, mając na celu podjęcie 
w tej sprawie wspólnej inicjatywy; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wyraŜony niedawno w mowie tronowej 

wygłoszonej w kanadyjskim parlamencie 
przy okazji otwarcia kanadyjskiego 

przemysłu telekomunikacyjnego na 

konkurencję z zewnątrz; 

4. ubolewa nad zamiarem wyraŜonym 

niedawno w mowie tronowej wygłoszonej 

w kanadyjskim parlamencie, dotyczącym 

otwarcia kanadyjskiego przemysłu 

telekomunikacyjnego na konkurencję 

z zewnątrz;  

Or. en 
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Poprawka  9 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. wyraŜa głębokie zaniepokojenie 
zamiarem, by na mocy kompleksowej 
umowy gospodarczo-handlowej otworzyć 
rządowe zamówienia publiczne dla ofert 
międzynarodowych, dotyczących 
świadczenia lokalnych usług; jest 
w równym stopniu zaniepokojony 
negatywnymi konsekwencjami, jakie moŜe 
to mieć dla wzrostu zarobków i poprawy 
warunków pracy; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4b. sprzeciwia się wszelkim próbom 
prywatyzacji sieci dystrybucji wody, 
będących częścią kompleksowej umowy 
gospodarczo-handlowej; deklaruje swe 
wsparcie dla kanadyjskich społeczności 
zaangaŜowanych w walkę przeciwko 
prywatyzacji sieci wodnych, poniewaŜ 
uznaje wodę za dobro publiczne; jest 
zdania, Ŝe wszelkie umowy powinny 
w pełni chronić usługi publiczne 
i wspierać dalszy ich rozwój; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje teŜ zamiar 

zainicjowania głębokiej reformy 

kanadyjskiego systemu zarządzania 

rybołówstwem, angaŜującej równieŜ 

Organizację Rybołówstwa Północno-

Zachodniego Atlantyku (NAFO); 

5. przyjmuje teŜ do wiadomości zamiar 

zainicjowania głębokiej reformy 

kanadyjskiego systemu zarządzania 

rybołówstwem, angaŜującej równieŜ 

Organizację Rybołówstwa Północno-

Zachodniego Atlantyku (NAFO); 
podkreśla, Ŝe reforma ta jest potrzebna, by 
wesprzeć ekologicznie odpowiedzialne 
i zrównowaŜone strategie połowów, mając 
na celu promowanie róŜnorodności 
biologicznej; zachęca związki zawodowe, 
małe stowarzyszenia rybaków oraz 
organizacje pozarządowe do uwaŜnego 
monitorowania tej reformy i publikowania 
swych wniosków; ponownie wyraŜa swe 
zaangaŜowanie w powstrzymanie 
okrutnego i nieludzkiego polowania na 
foki na szeroką skalę; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 8a. ma nadzieję, Ŝe Kanada w pełni poprze 
wniosek UE dotyczący otwarcia negocjacji 
ACTA i poddania ich kontroli publicznej, 
czego PE domagał się w rezolucji z dnia 
10 marca 2010 r., oraz Ŝe negocjacje te 
będą prowadzone pod egidą którejś 
z organizacji międzynarodowych, 
z których najbardziej odpowiednia jest 
Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej (WIPO); 

Or. en 

 

 


