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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.5.2017 A8-0123/1 

Módosítás  1 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. támogatja az Unió és Korea közötti 

kereskedelmi és beruházási kapcsolatok – 

különösen a megállapodás beruházásokkal 

foglalkozó fejezetében foglaltak – 

elmélyítését; reméli, hogy a 

kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezettel 

kapcsolatos nehézségeket még a 

beruházásokkal kapcsolatos fejezetre 

vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt 

orvosolják; támogatja, hogy a 

megállapodás részes felei részt vegyenek 

az uniós és koreai polgárok javát szolgáló 

további gazdasági növekedés és fejlődés 

előmozdításában; felszólítja a Bizottságot 

és a Koreai Köztársaság kormányát, hogy 

a beruházásokra vonatkozó fejezet 

megtárgyalása esetén ne használja a 

beruházó és az állam közötti vitarendezés 

(ISDS) régi módszerét, hanem inkább 

építsen a Bizottság által javasolt új 

beruházási bírósági rendszerre, és hosszú 

távon arra szólítja fel a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki egy olyan többoldalú 

beruházási bírósági rendszert, amely 

potenciálisan felváltaná a jelenlegi és 

jövőbeni szabadkereskedelmi 

megállapodásokban szereplő valamennyi 

beruházási vitarendezési mechanizmust; 

10. támogatja az Unió és Korea közötti 

kereskedelmi és beruházási kapcsolatok – 

különösen a megállapodás beruházásokkal 

foglalkozó fejezetében foglaltak – 

elmélyítését; reméli, hogy a 

kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezettel 

kapcsolatos nehézségeket még a 

beruházásokkal kapcsolatos fejezetre 

vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt 

orvosolják; támogatja, hogy a 

megállapodás részes felei részt vegyenek 

az uniós és koreai polgárok javát szolgáló 

további gazdasági növekedés és fejlődés 

előmozdításában; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Módosítás  2 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza a multilaterális, 

plurilaterális és regionális nemzetközi 

keretben a Kereskedelmi Világszervezettel 

összefüggésben folytatatott nemzetközi 

együttműködés – mint például a 

környezeti termékekről szóló 

megállapodásra (EGA) és a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra 

(TiSA) vonatkozó tárgyalások – további 

erősítésének jelentőségét; 

törölve 

Or. en 

 

 


