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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.5.2017 A8-0123/3 

Amendment  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 

on behalf of the GUE/NGL Group 

 

Report A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az ILO egyesülési 

szabadsággal foglalkozó bizottságának 

380. jelentésére, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel „Az emberi jogokról, 

valamint a szociális és környezetvédelmi 

normákról a nemzetközi kereskedelmi 

megállapodásokban” című 2010. november 

25-i állásfoglalására10, 

 

 

________________ 

10
HL C 99. E, 2012.4.3., 31. o. 

 

 

– tekintettel „Az emberi jogokról, 

valamint a szociális és környezetvédelmi 

normákról a nemzetközi kereskedelmi 

megállapodásokban” című 2010. november 

25-i állásfoglalására10, valamint a szociális 

és környezetvédelmi normákról, az emberi 

jogokról és a vállalati felelősségvállalásról 

szóló 2010. évi parlamenti ajánlások 

végrehajtásáról szóló 2016. július 5-i 

állásfoglalására11, 

 

_________________ 

10 HL C 99. E, 2012.4.3., 31. o. 

11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel az Unió és Korea közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás az első 

olyan, az Unió és egy ázsiai partner között 

megkötött újgenerációs 

szabadkereskedelmi megállapodás, amely a 

vámok eltörlésén kívül a nem vámjellegű 

akadályok megszüntetéséről is rendelkezik, 

ezzel új piaci hozzáférési lehetőségeket 

nyújtva a szolgáltatások és a beruházások 

számára, valamint szabályokat tartalmaz a 

szellemi tulajdon, a közbeszerzés és a 

versenypolitika terén is, és így példaként 

fog szolgálni a jövőbeli 

szabadkereskedelmi megállapodások 

számára; 

D. mivel az Unió és Korea közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás az első 

olyan, az Unió és egy ázsiai partner között 

megkötött újgenerációs 

szabadkereskedelmi megállapodás, amely a 

vámok eltörlésén kívül a nem vámjellegű 

akadályok megszüntetéséről is rendelkezik, 

ezzel új piaci hozzáférési lehetőségeket 

nyújtva a nagyvállalatok és a beruházók 

számára, valamint szabályokat tartalmaz a 

szellemi tulajdon, a közbeszerzés és a 

versenypolitika terén is; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés – 1 franciabekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az Unió kereskedelmi hiánya, 

amely a megállapodás hatálybalépését 

megelőző 12 hónapos időszakban 7,6 

milliárd eurót tett ki, a megállapodás 

érvényességének ötödik évére 2,5 milliárd 

eurós kereskedelmi többletbe fordult át;  

– az Unió kereskedelmi hiánya, 

amely a megállapodás hatálybalépését 

megelőző 12 hónapos időszakban 7,6 

milliárd eurót tett ki, a megállapodás 

érvényességének ötödik évére 2,5 milliárd 

eurós kereskedelmi többletbe fordult át, 

ami jelzi, hogy a megállapodás káros 

hatással van koreai partnerünk gazdasági 

fejlődésére; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.5.2017 A8-0123/7 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés – 11 franciabekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– működésbe lépett a 

kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó bizottság, amely az 

Unió és Korea közötti megállapodás 

kereskedelemmel és fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezetének 

végrehajtására összpontosító speciális 

szerv; 

– formálisan működésbe lépett a 

kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó bizottság, amely az 

Unió és Korea közötti megállapodás 

kereskedelemmel és fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezetének 

végrehajtására összpontosító speciális 

szerv, de nem javított semmit a koreai 

szakszervezeti tagok súlyos helyzetén; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. határozottan bírálja, hogy a koreai 

kormány 2016-ban megszigorította a 

szakszervezeti mozgalom elleni fellépését, 

és ötévnyi börtönbüntetésre ítélte 

Szangkjun Hant, a Koreai 

Szakszervezetek Szövetségének elnökét 

azért, mert 2015-ben részt vett a kollektív 

szerződések érvénytelenítését és a 

munkajog jelentős gyengítését célzó 

kormányzati politika elleni sztrájkokban 

és tüntetésekben; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. rendkívüli aggodalmának ad 

hangot a szakszervezeti tagok elleni 

erőszakos fellépés legutóbbi esete miatt a 

Koreai Köztársaságban, és attól tart, hogy 

ez a megállapodás 13.7. cikke (2) 

bekezdésének megsértését jelenti; 

felszólítja a Bizottságot, hogy indítson 

konzultációt a koreai hatóságokkal az 

emberi jogok, például az egyesülési 

szabadság megsértésének eseteiről, 

valamint a kollektív tárgyaláshoz való jog 

tényleges elismeréséről; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli, hogy a megállapodás az 

Unió és Korea között folyó kereskedelem 

jelentős fokozódásához vezetett; ösztönzi a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

vizsgálják tovább a megállapodásnak a 

fogyasztók jólétére, a vállalkozókra és az 

európai gazdaságra gyakorolt 

következményeit és közvetlen hatásait, és 

hatékonyabban tájékoztassák a 

nyilvánosságot ezekről a hatásokról; 

2. megállapítja, hogy az Unió és 

Korea között folyó kereskedelem az elmúlt 

5 évben jelentős mértékben fokozódott, 

ami részben a megállapodásnak, részben 

pedig az euró leértékelésének köszönhető; 

ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy vizsgálják tovább a megállapodásnak 

a fogyasztók jólétére, a munkahelyekre és 

a minőségi munkahelyekre, a munka- ás 

emberi jogokra, a környezetre, a 

vállalkozókra és az európai gazdaságra 

gyakorolt következményeit és közvetlen 

hatásait, és hatékonyabban tájékoztassák a 

nyilvánosságot ezekről a hatásokról; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. rámutat arra, hogy az Unió és 

Korea közötti szabadkereskedelmi 

megállapodás a többi szabadkereskedelmi, 

szolgáltatási és beruházási 

megállapodáshoz hasonlóan pozitív 

hatással van a megállapodás részes 

feleinek társadalmi-gazdasági fejlődésére, 

a gazdasági integrációra, a fenntartható 

fejlődésre, valamint az országok és 

állampolgáraik egymáshoz közelítésére; 

törölve 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. tudomásul veszi a civil társadalmi 

fórum, valamint a kereskedelemmel és a 

fenntartható fejlődéssel foglalkozó – és a 

szabadkereskedelmi megállapodás teljes 

csomagjának szerves részét képező – 

fejezet rendelkezéseinek megfelelően 

felállított belső tanácsadó csoportok 

erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy 

mindkét fél – a megállapodás 13.4. cikke 

alapján – kötelezettséget vállalt arra, hogy 

jogszabályaikban és gyakorlataikban 

tiszteletben tartja, előmozdítja és 

megvalósítja az ILO-tagságukból, valamint 

az alapvető munkaügyi elvekről és 

jogokról szóló ILO-nyilatkozatból eredő 

kötelezettségeikből következő elveket, 

nevezetesen az egyesülési szabadságot és a 

kollektív tárgyaláshoz való jogot; 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Korea 

által a kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezetben rögzített 

célkitűzések tekintetében tett előrehaladás 

nem kielégítő, valamint hogy még mindig 

előfordul az egyesülési szabadság 

megsértése, amit többek között olyan 

aggasztó példák támasztanak alá, mint 

szakszervezeti vezetők bebörtönzése, 

valamint az olyan tárgyalásokba történő 

5. tudomásul veszi a civil társadalmi 

fórum, valamint a kereskedelemmel és a 

fenntartható fejlődéssel foglalkozó – és a 

szabadkereskedelmi megállapodás teljes 

csomagjának szerves részét képező – 

fejezet rendelkezéseinek megfelelően 

felállított belső tanácsadó csoportok 

erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy 

mindkét fél – a megállapodás 13.4. cikke 

alapján – kötelezettséget vállalt arra, hogy 

jogszabályaikban és gyakorlataikban 

tiszteletben tartja, előmozdítja és 

megvalósítja az ILO-tagságukból, valamint 

az alapvető munkaügyi elvekről és 

jogokról szóló ILO-nyilatkozatból eredő 

kötelezettségeikből következő elveket, 

nevezetesen az egyesülési szabadságot és a 

kollektív tárgyaláshoz való jogot; 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Korea 

által a kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó fejezetben rögzített 

célkitűzések tekintetében tett előrehaladás 

nem kielégítő, valamint hogy még mindig 

előfordul az egyesülési szabadság 

megsértése, amit többek között olyan 

aggasztó példák támasztanak alá, mint 

szakszervezeti vezetők bebörtönzése, 

valamint az olyan tárgyalásokba történő 
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beavatkozás, amelyeknek a 

tárgyalópartnerek autonómiájába kellene 

tartozniuk; e tekintetben sürgeti a 

Bizottságot, hogy a megállapodás 13.14. 

cikkével összhangban kezdjen hivatalos 

konzultációkat a koreai kormánnyal, és ha 

ezek a konzultációk sikertelennek 

bizonyulnak, felszólítja az ugyanebben a 

cikkben említett szakértői testületet, hogy 

tegyen lépéseket, és folytassa a párbeszédet 

azzal kapcsolatban, hogy a koreai kormány 

elmulasztotta betartani egyes 

kötelezettségvállalásait, és konkrétan a 

megállapodásban rögzített 

kötelezettségekkel összhangban tegyen 

további és tartós erőfeszítéseket annak 

biztosítására, hogy Korea ratifikálja az 

általa még nem ratifikált alapvető ILO-

egyezményeket; 

beavatkozás, amelyeknek a 

tárgyalópartnerek autonómiájába kellene 

tartozniuk; e tekintetben sürgeti a 

Bizottságot, hogy a megállapodás 13.14. 

cikkével összhangban kezdjen hivatalos 

konzultációkat a koreai kormánnyal, és ha 

ezek a konzultációk sikertelennek 

bizonyulnak, felszólítja az ugyanebben a 

cikkben említett szakértői testületet, hogy 

tegyen lépéseket, és folytassa a párbeszédet 

azzal kapcsolatban, hogy a koreai kormány 

elmulasztotta betartani egyes 

kötelezettségvállalásait, és konkrétan a 

megállapodásban rögzített 

kötelezettségekkel összhangban tegyen 

további és tartós erőfeszítéseket annak 

biztosítására, hogy Korea ratifikálja azokat 

az alapvető ILO-egyezményeket, 

amelyeket a megállapodás 13.4. cikke (3) 

bekezdése (1–4) albekezdése értelmében 

fennálló kötelezettségei ellenére még nem 

ratifikált; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés – d a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  da) a szabadkereskedelmi 

megállapodás által előidézett környezeti és 

állatjóléti hatásokat: a megnövekedett 

ipari és mérgezőhulladék-képződést; az 

óceánok olajjal és nehézfémekkel történő 

szennyezését; a megnövekedett forgalom, 

illetve különösen a nagyteljesítményű 

gépkocsikkal való kereskedelem miatti 

fokozott szén-dioxid-kibocsátást; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. megállapítja, hogy a közelmúltban 

bevezettek néhány új, nem vámjellegű 

akadályt, például egyes gépek, 

berendezések vagy járművek tekintetében 

korábban nem létező műszaki 

követelményeket írtak elő; hangsúlyozza, 

hogy különösen elfogadhatatlan jelenség a 

típusjóváhagyások egyes európai 

gépkocsigyártóktól történő indokolatlan 

megvonása; felszólítja a Bizottságot, hogy 

kezdjen kétoldalú tárgyalásokat e negatív 

jelenség felszámolása érdekében; 

8. megállapítja, hogy a közelmúltban 

bevezettek néhány új, nem vámjellegű 

akadályt, például egyes gépek, 

berendezések vagy járművek tekintetében 

korábban nem létező műszaki 

követelményeket írtak elő; hangsúlyozza, 

hogy különösen elfogadhatatlan jelenség a 

típusjóváhagyások egyes európai 

gépkocsigyártóktól történő indokolatlan 

megvonása; felszólítja a Bizottságot, hogy 

kezdjen kétoldalú tárgyalásokat az 

objektíve felesleges kereskedelmi 

akadályok felszámolása érdekében, 

ugyanakkor ne utasítsa el az egészség és a 

környezet szempontjából fontos 

szabályozásokat; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása 

2015/2059(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. rámutat arra, hogy számos kis- és 

középvállalkozás (kkv) nincs tisztában a 

megállapodás nyújtotta lehetőségekkel; 

felszólítja ezért a Bizottságot és az uniós 

tagállamokat, hogy vizsgálják meg a kkv-k 

preferenciakihasználási magatartását, és 

tegyenek hatékony lépéseket a 

megállapodás által teremtett 

lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek kkv-

k körében történő terjesztésére; 

9. rámutat arra, hogy számos kis- és 

középvállalkozás (kkv) számára a 

megállapodás a korábban bejelentettekkel 

ellentétben nem volt előnyös; felszólítja 

ezért a Bizottságot és az uniós 

tagállamokat, hogy vizsgálják meg ennek 

okait;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Módosítás  16 

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

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

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

a GUE/NGL 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. reméli, hogy a kereskedelemmel és 

a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 

fejezettel kapcsolatos nehézségeket még a 

megállapodás elmélyítésére vonatkozó 

bármilyen tárgyalás 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) egyik módszerét sem, hanem 

inkább ragaszkodjon a már meglévő és az 

eddigiekben elegendőnek bizonyult 

államközi mechanizmushoz;  
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10.5.2017 A8-0123/17 

Módosítás  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 

a GUE/NGL 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; 

11. hangsúlyozza a multilaterális, 

plurilaterális és regionális nemzetközi 

keretben a Kereskedelmi Világszervezettel 

és más nemzetközi intézményekkel, 

például az ILO-val és az ENSZ Emberi 

Jogi Tanácsával összefüggésben 

folytatatott nemzetközi együttműködés – 

mint például a környezeti termékekről 

szóló megállapodásra (EGA) és a 

transznacionális vállalatok és az emberi 

jogok kapcsolatáról szóló nemzetközi 
megállapodásra vonatkozó tárgyalások – 

további erősítésének jelentőségét; 

Or. en 

 

 

 


