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10.5.2017 A8-0123/3 

Pozměňovací návrh  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na 380. zprávu Výboru pro 

svobodu sdružování Mezinárodní 

organizace práce, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Pozměňovací návrh  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 

25. listopadu 2010 o lidských právech 

a sociálních a environmentálních normách 

v mezinárodních obchodních dohodách10, 

 

 

________________ 

10 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

 

 

– s ohledem na své usnesení ze dne 

25. listopadu 2010 o lidských právech 

a sociálních a environmentálních normách 

v mezinárodních obchodních dohodách10 

a na své usnesení ze dne 5. července 2016 

k provádění doporučení Parlamentu 

z roku 2010 týkajících se sociálních 

a environmentálních norem, lidských práv 

a sociální odpovědnosti podniků11, 

 

_________________ 

10 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

11 Přijaté texty, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Pozměňovací návrh  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že Dohoda 

o volném obchodu mezi EU a Koreou je 

první dohodou nové generace dohod 

o volném obchodu uzavřenou mezi EU 

a asijským partnerem, které kromě 

odstranění cel obsahuje také pravidla pro 

odstranění necelních překážek a vytváří 

nové možnosti přístupu na trh v oblasti 

služeb a investic a také v oblastech, jako je 

duševní vlastnictví, veřejné zakázky 

a politika hospodářské soutěže a bude tedy 

sloužit jako příklad pro budoucí dohody 

o volném obchodu; 

D. vzhledem k tomu, že Dohoda 

o volném obchodu mezi EU a Koreou je 

první dohodou nové generace dohod 

o volném obchodu uzavřenou mezi EU 

a asijským partnerem, které kromě 

odstranění cel obsahuje také pravidla pro 

odstranění necelních překážek a vytváří 

nové možnosti přístupu na trh pro velké 

korporace a investory a také v oblastech, 

jako je duševní vlastnictví, veřejné zakázky 

a politika hospodářské soutěže; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Pozměňovací návrh  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– se deficit obchodní bilance Unie 

s Koreou ve výši 7,6 miliardy EUR za 

období 12 měsíců před vstupem dohody 

v platnost změnil na přebytek obchodní 

bilance, který v pátém roce trvání dohody 

dosahoval výše 2,5 miliardy EUR;  

– se deficit obchodní bilance Unie 

s Koreou ve výši 7,6 miliardy EUR za 

období 12 měsíců před vstupem dohody 

v platnost změnil na přebytek obchodní 

bilance, který v pátém roce trvání dohody 

dosahoval výše 2,5 miliardy EUR, což 

dokazuje, že tato dohoda nepříznivě 

ovlivňuje hospodářský rozvoj našeho 

korejského partnera; 

Or. en 



 

AM\1125599CS.docx  PE603.743v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.5.2017 A8-0123/7 

Pozměňovací návrh  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E – odrážka 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– působí výbor pro obchod a trvale 

udržitelný rozvoj, který je zvláštním 

orgánem pro provádění kapitoly o obchodu 

a trvale udržitelném rozvoji obsažené 

v dohodě mezi EU a Koreou; 

– formálně působí výbor pro obchod 

a trvale udržitelný rozvoj, který je 

zvláštním orgánem pro provádění kapitoly 

o obchodu a trvale udržitelném rozvoji 

obsažené v dohodě mezi EU a Koreou, ale 

nijak nezlepšil vážnou situaci odborářů 

v Koreji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Pozměňovací návrh  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. ostře kritizuje skutečnost, že v roce 

2016 korejská vláda zpřísnila svou činnost 

namířenou proti odborovému hnutí a že 

byl předseda Korejské konfederace 

odborových svazů (KCTU) Han Sang-

gyun odsouzen k pěti letům odnětí 

svobody za to, že se v roce 2015 účastnil 

stávek a demonstrací proti vládní politice, 

jejímž cílem bylo zrušit kolektivní smlouvy 

a značně oslabit působnost pracovního 

práva; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Pozměňovací návrh  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. je velmi znepokojen násilným 

potlačením odborových svazů, k němuž 

nedávno došlo v Korejské republice, 

a obává se, že by se mohlo jednat 

o porušení čl. 13.7 odst. 2 dohody; vyzývá 

Komisi, aby zahájila konzultace 

s korejskými orgány ohledně porušování 

lidských práv, jako je svoboda sdružování, 

a faktického uznávání práva na kolektivní 

vyjednávání; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Pozměňovací návrh  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá skutečnost, že dohoda přispěla 

k výraznému nárůstu objemu obchodu 

mezi EU a Koreou; vybízí Komisi 

a členské státy, aby blíže přezkoumaly 

důsledky a přímý dopad dohody na 

blahobyt spotřebitelů, podnikatele 

a evropskou ekonomiku a efektivněji 

informovaly veřejnost o těchto dopadech; 

2. podotýká, že za posledních 5 let 

došlo jednak vlivem uzavření této dohody, 

jednak vlivem devalvace eura 
k výraznému nárůstu objemu obchodu 

mezi EU a Koreou; vybízí Komisi 

a členské státy, aby blíže přezkoumaly 

důsledky a přímý dopad dohody na 

blahobyt spotřebitelů, pracovní místa 

a kvalitní pracovní místa, pracovní 

a lidská práva, životní prostředí, 
podnikatele a evropskou ekonomiku 

a efektivněji informovaly veřejnost 

o těchto dopadech; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. poukazuje na to, že Dohoda 

o volném obchodu mezi EU a Koreou – 

obdobně jako i jiné dohody o volném 

obchodu, službách a investicích – má 

příznivý vliv na společenský 

a hospodářský rozvoj smluvních stran, 

hospodářskou integraci, trvale udržitelný 

rozvoj a vzájemné přiblížení zemí a jejich 

obyvatel; 

vypouští se 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. bere na vědomí činnost Fóra 

občanské společnosti a vnitrostátních 

poradních skupin zřízených v souladu 

s ustanoveními obsaženými v kapitole 

o volném obchodu a trvale udržitelném 

rozvoji, která činí nedílnou součást 

celkového balíčku Dohody o volném 

obchodu; připomíná, že obě strany se 

zavázaly podle článku 13.4 dohody 

respektovat, podporovat a uplatňovat 

ve svých právních předpisech a postupech 

zásady v návaznosti na jejich povinnosti 

vyplývající z členství v MOP a z Deklarace 

MOP o základních principech a právech 

v práci, zejména pokud jde o svobodu 

sdružování a právo na kolektivní 

vyjednávání; zdůrazňuje však, že pokrok, 

jehož bylo dosaženo mezi EU a Koreou, 

a který se týká cílů zakotvených v kapitole 

o obchodu a udržitelném rozvoji není 

uspokojivý a že stále existují případy 

porušování svobody sdružování, včetně 

znepokojivých příkladů uvěznění 

odborových předáků, a zásahů do jednání, 

které by měly zůstat v rámci autonomie 

vyjednávacích partnerů; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá Komisi k zahájení 

formálních konzultací s korejskou vládou 

5. bere na vědomí činnost Fóra 

občanské společnosti a vnitrostátních 

poradních skupin zřízených v souladu 

s ustanoveními obsaženými v kapitole 

o volném obchodu a trvale udržitelném 

rozvoji, která činí nedílnou součást 

celkového balíčku Dohody o volném 

obchodu; připomíná, že obě strany se 

zavázaly podle článku 13.4 dohody 

respektovat, podporovat a uplatňovat 

ve svých právních předpisech a postupech 

zásady v návaznosti na jejich povinnosti 

vyplývající z členství v MOP a z Deklarace 

MOP o základních principech a právech 

v práci, zejména pokud jde o svobodu 

sdružování a právo na kolektivní 

vyjednávání; zdůrazňuje však, že pokrok, 

jehož bylo dosaženo mezi EU a Koreou, 

a který se týká cílů zakotvených v kapitole 

o obchodu a udržitelném rozvoji není 

uspokojivý a že stále existují případy 

porušování svobody sdružování, včetně 

znepokojivých příkladů uvěznění 

odborových předáků, a zásahů do jednání, 

které by měly zůstat v rámci autonomie 

vyjednávacích partnerů; v této souvislosti 

naléhavě vyzývá Komisi k zahájení 

formálních konzultací s korejskou vládou 



 

AM\1125599CS.docx  PE603.743v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

v souladu s článkem 13.14 dohody, 

a pokud se tyto konzultace nezdaří, vyzývá 

skupinu odborníků uvedenou v tomtéž 

článku, aby přijala opatření a pokračovala 

v dialogu s ohledem na skutečnost, 

že korejská vláda nedostála určitých svých 

závazků, a zejména za účelem toho, aby 

docházelo k trvalému a soustavnému úsilí 

v souladu se závazky zakotvenými 

v dohodě, což povede k zajištění ratifikace 

základních úmluv MOP ze strany Koreje, 

jež tato země dosud neratifikovala; 

v souladu s článkem 13.14 dohody, 

a pokud se tyto konzultace nezdaří, vyzývá 

skupinu odborníků uvedenou v tomtéž 

článku, aby přijala opatření a pokračovala 

v dialogu s ohledem na skutečnost, 

že korejská vláda nedostála určitých svých 

závazků, a zejména za účelem toho, aby 

docházelo k trvalému a soustavnému úsilí 

v souladu se závazky zakotvenými 

v dohodě, což povede k zajištění ratifikace 

základních úmluv MOP ze strany Koreje, 

jež tato země dosud neratifikovala, ačkoliv 

má povinnost tak učinit podle čl. 13.4 

odst. 3 písm. a) až d) dohody; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Pozměňovací návrh  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 – písm. d a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 da) dopad dohody o volném obchodu 

na životní prostředí a životní podmínky 

zvířat: zvýšená produkce průmyslových 

a toxických odpadů; znečišťování oceánu 

ropou a těžkými kovy; zvýšené emise CO2 

v důsledku intenzivnější dopravy 

a obchodu zejména s automobily 

o vysokém výkonu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Pozměňovací návrh  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že v poslední době byly 

zaznamenány případy vytváření nových 

necelních překážek, jako jsou dříve 

neexistující technické normy pro stroje, 

zařízení nebo vozidla; zdůrazňuje, že 

zejména nepřijatelným jevem je odejmutí 

homologace typu vozidla pro různé 

evropské výrobce automobilů 

z nepodložených důvodů; vyzývá Komisi, 

aby se zapojila do dvoustranných 

rozhovorů za účelem odstranění tohoto 

negativního fenoménu; 

8. konstatuje, že v poslední době byly 

zaznamenány případy vytváření nových 

necelních překážek, jako jsou dříve 

neexistující technické normy pro stroje, 

zařízení nebo vozidla; zdůrazňuje, že 

zejména nepřijatelným jevem je odejmutí 

homologace typu vozidla pro různé 

evropské výrobce automobilů 

z nepodložených důvodů; vyzývá Komisi, 

aby se zapojila do dvoustranných 

rozhovorů za účelem odstranění objektivně 

zbytečných překážek obchodu, ale aby 

nezpochybňovala nařízení, která mají 

význam pro zdraví a životní prostředí; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Pozměňovací návrh  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že mnoho malých 

a středních podniků (MSP) neví 

o možnostech, které dohoda skýtá; vyzývá 

proto Komisi a členské státy, aby 

posoudily míru využití preferencí 

především malých a středních podniků 

a přijaly účinná opatření ke zvýšení 

povědomí MSP o možnostech 

vyplývajících z dohody; 

9. zdůrazňuje, že mnoho malých 

a středních podniků (MSP) netěží z dohody 

tak, jak bylo oznámeno; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby posoudily 

důvody této skutečnosti;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Pozměňovací návrh  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje další prohlubování 

obchodních a investičních vztahů mezi 

EU a Koreou – zejména kapitoly 

o investicích v Dohodě o volném obchodu; 
očekává, že obtíže týkající se kapitoly 

o obchodu a udržitelném rozvoji budou 

vyřešeny před jednáním o investiční 

kapitole; podporuje zapojení smluvních 

stran dohody do dalšího hospodářského 

růstu a udržitelného rozvoje ve prospěch 

občanů EU a Koreje; vyzývá Komisi 

a vládu Korejské republiky, aby 

nepoužívaly původní metodu urovnávání 

sporů mezi investorem a státem (ISDS) při 

jednáních o kapitole o investicích, ale aby 

místo toho stavěly na novém systému 

soudu pro investice navrženým Evropskou 

komisí a vyzývá Komisi, aby dlouhodobě 

pracovala na rozvíjení mnohostranného 

systému soudu pro investice, který by 

mohl případně nahradit všechny 

mechanismy řešení sporů v oblasti 

investic v rámci stávajících i budoucích 

dohod o volném obchodu; 

10. očekává, že obtíže týkající se 

kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 

budou vyřešeny před jakýmkoliv jednáním 

o prohloubení dohody; podporuje zapojení 

smluvních stran dohody do dalšího 

hospodářského růstu a udržitelného rozvoje 

ve prospěch občanů EU a Koreje; vyzývá 

Komisi a vládu Korejské republiky, aby 

nepoužívaly žádnou metodu urovnávání 

sporů mezi investorem a státem (ISDS) při 

jednáních o kapitole o investicích, ale aby 

zachovaly již existující mechanismus 

urovnávání sporů mezi státy, který se 

osvědčil; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/17 

Pozměňovací návrh  17 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam dalšího posílení 

mezinárodní spolupráce v mnohostranném, 

vícestranném a regionálním mezinárodním 

rámci v rámci Světové obchodní 

organizace, jako například v souvislosti 

s jednáním o dohodě o environmentálních 

produktech (EGA) a o dohodě o obchodu 

se službami (TiSA); 

11. zdůrazňuje význam dalšího posílení 

mezinárodní spolupráce v mnohostranném, 

vícestranném a regionálním mezinárodním 

rámci v rámci Světové obchodní 

organizace a dalších mezinárodních 

institucí, jako je Mezinárodní organizace 

práce nebo Rada OSN pro lidská práva, 

například v souvislosti s jednáním 

o dohodě o environmentálních produktech 

(EGA) a mezinárodní smlouvě 

o nadnárodních korporacích a lidských 

právech; 

Or. en 

 

 


