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10.5.2017 A8-0123/3 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając 380. sprawozdanie 

komitetu ds. wolności związkowych MOP, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie 

praw człowieka oraz norm społecznych i 

środowiskowych w międzynarodowych 

umowach handlowych10, 

 

 

________________ 

10 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31. 

 

 

– uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie 

praw człowieka oraz norm społecznych i 

środowiskowych w międzynarodowych 

umowach handlowych10, a także swoją 

rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 

wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w 

sprawie norm społecznych i 

środowiskowych, praw człowieka i 

odpowiedzialności biznesu11, 

 

_________________ 

10 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31. 

11 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że Umowa o 

wolnym handlu UE - Korea jest pierwszą z 

nowej generacji umów o wolnym handlu 

zawartych przez UE z partnerem 

azjatyckim, która oprócz usuwania taryf 

zawiera także zasady obejmujące 

eliminację barier pozataryfowych, tworząc 

nowe możliwości dostępu do rynku w 

zakresie usług i inwestycji oraz w takich 

obszarach jak własność intelektualna, 

zamówienia publiczne i polityka 

konkurencji, a tym samym stanowi wzór 

dla przyszłych umów o wolnym handlu; 

D. mając na uwadze, że Umowa o 

wolnym handlu UE - Korea jest pierwszą z 

nowej generacji umów o wolnym handlu 

zawartych przez UE z partnerem 

azjatyckim, która oprócz usuwania taryf 

zawiera także zasady obejmujące 

eliminację barier pozataryfowych, tworząc 

nowe możliwości dostępu do rynku dla 

dużych korporacji i inwestorów oraz w 

takich obszarach jak własność 

intelektualna, zamówienia publiczne i 

polityka konkurencji; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E – tiret 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– unijny deficyt w handlu z Koreą 

wynoszący 7,6 mld euro w 12-

miesięcznym okresie poprzedzającym 

obowiązywanie Umowy przekształcił się w 

nadwyżkę handlową w wysokości 2,5 mld 

EUR w piątym roku trwania Umowy  

– unijny deficyt w handlu z Koreą 

wynoszący 7,6 mld euro w 12-

miesięcznym okresie poprzedzającym 

obowiązywanie Umowy przekształcił się w 

nadwyżkę handlową w wysokości 2,5 mld 

EUR w piątym roku trwania Umowy, co 

pokazuje, że ta umowa jest kluczowa dla 

rozwoju gospodarczego naszego 

koreańskiego partnera; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E – tiret 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– działa Komitet Handlu i 

Zrównoważonego Rozwoju, który jest 

wyspecjalizowanym organem dla realizacji 

rozdziału dotyczącego handlu i 

zrównoważonego rozwoju umowy UE-

Korea; 

– Komitet Handlu i Zrównoważonego 

Rozwoju, który jest wyspecjalizowanym 

organem dla realizacji rozdziału 

dotyczącego handlu i zrównoważonego 

rozwoju umowy UE-Korea, formalnie 

działa, lecz nie przyczynił się w żaden 

sposób do poprawy trudnej sytuacji 

związkowców w Korei; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. stanowczo krytykuje fakt, że w 

2016 r. rząd Korei zaostrzył działania 

przeciwko związkom zawodowym, a 

przewodniczący Koreańskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych Han Sang-gyun 

został skazany na pięć lat więzienia za 

udział w 2015 r. w strajkach i protestach 

przeciw polityce rządu mającej na celu 

uchylenie układów zbiorowych pracy oraz 

znaczne osłabienie prawa pracy; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. jest głęboko zaniepokojony 

ostatnimi brutalnymi represjami wobec 

związków zawodowych w Republice Korei 

i obawia się, że mogą one stanowić 

naruszenie art. 13.7 ust. 2 Umowy; wzywa 

Komisję do rozpoczęcia konsultacji z 

władzami koreańskimi na temat 

naruszania praw człowieka, takich jak 

wolność zrzeszania się, oraz rzeczywistego 

uznania prawa do rokowań zbiorowych; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje, że 

Umowa przyczyniła się do znacznego 

wzrostu wymiany handlowej między UE a 

Koreą; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do głębszego zbadania 

konsekwencji i bezpośrednich skutków 

Umowy dla konsumentów, 

przedsiębiorców i gospodarki europejskiej 

oraz do skuteczniejszego informowania 

opinii publicznej o tych skutkach; 

2. zwraca uwagę, że w ostatnich 5 

latach nastąpił znaczny wzrost wymiany 

handlowej między UE a Koreą, co po 

części jest skutkiem Umowy, a po części 

wynika z dewaluacji euro; wzywa Komisję 

i państwa członkowskie do głębszego 

zbadania konsekwencji i bezpośrednich 

skutków Umowy dla sytuacji 

konsumentów, zatrudnienia i tworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy, praw 

pracowniczych i praw człowieka, 

środowiska, przedsiębiorców i gospodarki 

europejskiej, a także do skuteczniejszego 

informowania opinii publicznej o tych 

skutkach; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zwraca uwagę, że Umowa o 

wolnym handlu UE - Korea, jak i inne 

umowy o wolnym handlu, usługach i 

inwestycjach, pozytywnie wpływają na 

rozwój społeczno-gospodarczy stron 

umowy, integrację gospodarczą, 

zrównoważony rozwój oraz zbliżenie do 

siebie państw i obywateli; 

skreśla się 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na działania Forum 

Społeczeństwa Obywatelskiego i 

krajowych grup doradczych utworzonych 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju, który stanowi 

integralną część umowy o wolnym handlu; 

przypomina, że w art. 13.4 Umowy obie 

strony zobowiązały się do przestrzegania, 

promowania i odzwierciedlania w swoich 

 przepisach i praktykach zasad, które 

wypływają z ich zobowiązań wynikających 

z członkostwa w MOP oraz podpisania 

Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych 

Zasad i Praw w Pracy, zwłaszcza wolności 

zrzeszania się i prawa do rokowań 

zbiorowych; podkreśla jednak, że postępy 

Korei w realizacji celów zawartych w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju są 

niewystarczające oraz że wciąż dochodzi 

do przypadków braku poszanowania 

wolności zrzeszania się, w tym 

niepokojących przypadków wtrącania do 

więzień przywódców związków 

zawodowych, oraz ingerowania w 

negocjacje, które powinny być prowadzone 

w sposób autonomiczny przez 

5. zwraca uwagę na działania Forum 

Społeczeństwa Obywatelskiego i 

krajowych grup doradczych utworzonych 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju, który stanowi 

integralną część umowy o wolnym handlu; 

przypomina, że w art. 13.4 Umowy obie 

strony zobowiązały się do przestrzegania, 

promowania i odzwierciedlania w swoich 

 przepisach i praktykach zasad, które 

wypływają z ich zobowiązań wynikających 

z członkostwa w MOP oraz podpisania 

Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych 

Zasad i Praw w Pracy, zwłaszcza wolności 

zrzeszania się i prawa do rokowań 

zbiorowych; podkreśla jednak, że postępy 

Korei w realizacji celów zawartych w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju są 

niewystarczające oraz że wciąż dochodzi 

do przypadków braku poszanowania 

wolności zrzeszania się, w tym 

niepokojących przypadków wtrącania do 

więzień przywódców związków 

zawodowych, oraz ingerowania w 

negocjacje, które powinny być prowadzone 

w sposób autonomiczny przez 
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zaangażowane strony; w związku z tym 

wzywa Komisję do rozpoczęcia 

formalnych konsultacji z rządem 

koreańskim zgodnie z art. 13.14 Umowy, a 

w razie niepowodzenia takich konsultacji 

wzywa panel ekspertów, o którym mowa w 

tym samym artykule, do podjęcia działań i 

kontynuacji dialogu w związku z 

niewypełnianiem przez rząd koreański 

niektórych zobowiązań, a w szczególności 

do podejmowania nieustannych i trwałych 

wysiłków, zgodnie z zobowiązaniami 

zawartymi w Umowie, na rzecz 

zapewnienia ratyfikacji przez Koreę 

podstawowych konwencji MOP, których 

ten kraj jeszcze nie ratyfikował; 

zaangażowane strony; w związku z tym 

wzywa Komisję do rozpoczęcia 

formalnych konsultacji z rządem 

koreańskim zgodnie z art. 13.14 Umowy, a 

w razie niepowodzenia takich konsultacji 

wzywa panel ekspertów, o którym mowa w 

tym samym artykule, do podjęcia działań i 

kontynuacji dialogu w związku z 

niewypełnianiem przez rząd koreański 

niektórych zobowiązań, a w szczególności 

do podejmowania nieustannych i trwałych 

wysiłków, zgodnie z zobowiązaniami 

zawartymi w Umowie, na rzecz 

zapewnienia ratyfikacji przez Koreę 

podstawowych konwencji MOP, których 

ten kraj jeszcze nie ratyfikował, mimo że 

ma taki obowiązek zgodnie z art. 13.4 ust. 

3 akapity 1-4 Umowy; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 – litera d a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  da) oddziaływanie umowy o wolnym 

handlu na środowisko i dobrostan 

zwierząt: wzrost wytwarzania odpadów 

przemysłowych i toksycznych; 

zanieczyszczenie wód oceanicznych ropą i 

metalami ciężkimi; wzrost emisji CO2 

wynikający w szczególności z 

intensyfikacji transportu i handlu 

samochodami o dużej mocy silnika; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że w ostatnim czasie 

pojawiły się przypadki tworzenia nowych 

barier pozataryfowych, takich jak 

nieistniejące wcześniej normy techniczne 

dla maszyn, urządzeń lub pojazdów; 

podkreśla, że szczególnie niemożliwym do 

zaakceptowania zjawiskiem jest odbieranie 

homologacji typu pojazdów różnym 

europejskim producentom samochodów z 

nieuzasadnionych powodów; wzywa 

Komisję Europejską do podjęcia rozmów 

dwustronnych w celu wyeliminowania tego 

negatywnego zjawiska; 

8. zwraca uwagę, że w ostatnim czasie 

pojawiły się przypadki tworzenia nowych 

barier pozataryfowych, takich jak 

nieistniejące wcześniej normy techniczne 

dla maszyn, urządzeń lub pojazdów; 

podkreśla, że szczególnie niemożliwym do 

zaakceptowania zjawiskiem jest odbieranie 

homologacji typu pojazdów różnym 

europejskim producentom samochodów z 

nieuzasadnionych powodów; wzywa 

Komisję Europejską do podjęcia rozmów 

dwustronnych w celu wyeliminowania 

barier handlowych, które z obiektywnego 

punktu widzenia są bezużyteczne, a 

zarazem do powstrzymania się od 

kwestionowania przepisów, które są 

istotne dla zdrowia i środowiska; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca uwagę, że wiele małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie jest 

świadomych możliwości, jakie niesie 

Umowa, dlatego też wzywa Komisję i 

państwa członkowskie UE również do 

zbadania w szczególności zachowań MŚP 

w związku z wykorzystaniem preferencji 

oraz do podjęcia skutecznych działań w 

celu podniesienia świadomości MŚP na 

temat możliwości wynikających z Umowy; 

9. zwraca uwagę, że wiele małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) wbrew 

zapowiedziom nie odniosło korzyści z 

Umowy; dlatego też wzywa Komisję i 

państwa członkowskie UE również do 

zbadania przyczyn takiego stanu rzeczy;   

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

10. popiera dalsze pogłębienie 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

między UE a Koreą, zwłaszcza w ramach 

rozdziału Umowy dotyczącego inwestycji; 
oczekuje, że trudności związane z 

rozdziałem dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju zostaną 

przezwyciężone przed negocjacjami w 

sprawie rozdziału dotyczącego inwestycji; 

popiera zaangażowanie stron Umowy w 

budowanie dalszego wzrostu 

gospodarczego i zrównoważonego 

rozwoju, z korzyścią zarówno dla 

obywateli UE, jak i obywateli koreańskich; 

wzywa Komisję Europejską i rząd 

Republiki Korei, aby w przypadku 

negocjacji w sprawie rozdziału 

dotyczącego inwestycji nie stosowano 

starej metody rozstrzygania sporów 

między inwestorem a państwem, lecz by 

stworzono zamiast tego nowy system 

trybunałów inwestycyjnych zgodnie z 

propozycją Komisji Europejskiej, a także 

wzywa Komisję Europejską, aby w długim 

terminie opracowała wielostronny system 

trybunałów inwestycyjnych, który mógłby 

potencjalnie zastąpić wszystkie 

mechanizmy rozstrzygania sporów 

inwestycyjnych przewidziane w obecnych i 

10. oczekuje, że trudności związane z 

rozdziałem dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju zostaną 

przezwyciężone przed podjęciem 

jakichkolwiek negocjacji w sprawie 

pogłębienia Umowy; popiera 

zaangażowanie stron Umowy w budowanie 

dalszego wzrostu gospodarczego i 

zrównoważonego rozwoju, z korzyścią 

zarówno dla obywateli UE, jak i obywateli 

koreańskich; wzywa Komisję Europejską i 

rząd Republiki Korei, aby w przypadku 

negocjacji w sprawie rozdziału 

dotyczącego inwestycji nie stosowano 

żadnych metod rozstrzygania sporów 

między inwestorem a państwem, lecz by 

trzymano się istniejącego mechanizmu 

międzypaństwowego, który okazał się 

wystarczający; 
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przyszłych umowach o wolnym handlu; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla znaczenie dalszego 

zacieśnienia współpracy międzynarodowej 

w międzynarodowych ramach 

wielostronnych, plurilateralnych i 

regionalnych, w kontekście WTO, np. w 

związku z negocjowaniem umowy w 

sprawie towarów środowiskowych i 

porozumienia w sprawie handlu 

usługami; 

11. podkreśla znaczenie dalszego 

zacieśnienia współpracy międzynarodowej 

w międzynarodowych ramach 

wielostronnych, plurilateralnych i 

regionalnych, w kontekście WTO i innych 

instytucji międzynarodowych, takich jak 

MOP czy Rada Praw Człowieka ONZ, na 

przykład w związku z negocjowaniem 

umowy w sprawie towarów 

środowiskowych i międzynarodowego 

traktatu w sprawie korporacji 

międzynarodowych i praw człowieka; 

Or. en 

 

 


