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10.5.2017 A8-0123/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na 380. správu 

Výboru pre slobodu združovania v rámci 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP), 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 25. novembra 2010 o ľudských právach 

a sociálnych a environmentálnych normách 

v dohodách o medzinárodnom obchode10, 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 25. novembra 2010 o ľudských právach 

a sociálnych a environmentálnych normách 

v dohodách o medzinárodnom obchode10 a 

so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 

2016 on jeho vykonávaní, 

_________________ _________________ 

10 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 10 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie d 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže dohoda o voľnom obchode 

medzi EÚ a Kóreou je prvá dohoda novej 

generácie dohôd o voľnom obchode 

uzavretých Európskou úniou s ázijským 

partnerom, ktorá okrem odstránenia ciel 

obsahuje aj pravidlá o odstránení 

necolných prekážok obchodu, čím vytvára 

nové možnosti prístupu na trh v oblasti 

služieb a investícií, ako aj v oblastiach 

duševného vlastníctva, verejného 

obstarávania a politiky hospodárskej 

súťaže, a teda bude slúžiť ako vzor pre 

budúce dohody o voľnom obchode; 

D. keďže dohoda o voľnom obchode 

medzi EÚ a Kóreou je prvá dohoda novej 

generácie dohôd o voľnom obchode 

uzavretých Európskou úniou s ázijským 

partnerom, ktorá okrem odstránenia ciel 

obsahuje aj pravidlá o odstránení 

necolných prekážok obchodu, čím vytvára 

nové možnosti prístupu na trh pre veľké 

korporácie a veľkých investorov, ako aj v 

oblastiach duševného vlastníctva, 

verejného obstarávania a politiky 

hospodárskej súťaže; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E – zarážka 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– sa deficit obchodnej bilancie EÚ 

s Kóreou vo výške 7,6 miliardy EUR 

za obdobie 12 mesiacov 

pred nadobudnutím platnosti dohody 

zmenil na prebytok obchodnej bilancie 

vo výške 2,5 miliardy EUR v piatom roku 

trvania dohody; 

– sa deficit obchodnej bilancie EÚ 

s Kóreou vo výške 7,6 miliardy EUR 

za obdobie 12 mesiacov 

pred nadobudnutím platnosti dohody 

zmenil na prebytok obchodnej bilancie 

vo výške 2,5 miliardy EUR v piatom roku 

trvania dohody, čo svedčí o tom, že táto 

dohoda má negatívny vplyv na 

hospodársky rozvoj nášho kórejského 

partnera; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E – zarážka 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– svoju činnosť vyvíja výbor 

pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, 

ktorý je špecializovaným orgánom 

na vykonávanie kapitoly o obchode 

a trvalo udržateľnom rozvoji obsiahnutej 

v dohode medzi EÚ a Kóreou; 

– svoju formálnu činnosť vyvíja 

výbor pre obchod a trvalo udržateľný 

rozvoj, ktorý je špecializovaným orgánom 

na vykonávanie kapitoly o obchode 

a trvalo udržateľnom rozvoji obsiahnutej 

v dohode medzi EÚ a Kóreou, hoci 

nedosiahol žiadne zlepšenie vážnej 

situácie členov odborových zväzov v 

Kórei; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1) dôrazne kritizuje skutočnosť, že 

vláda Kórey v roku 2016 sprísnila svoje 

opatrenia proti hnutiu odborových zväzov, 

pričom predseda kórejskej konfederácie 

odborových zväzov (KCTU) Han Sang-

gyun bol odsúdený na päť rokov väzenia 

za svoju účasť na štrajkoch a 

demonštráciách v roku 2015, čím prejavil 

nesúhlas s politikou vlády zameranou na 

zrušenie dohôd o kolektívnom 

vyjednávaní a výrazné oslabenie 

pracovného práva; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. je veľmi znepokojený v súvislosti s 

nedávnymi násilnými represiami 

zameranými proti odborom v Kórejskej 

republike a obáva sa, že to môže byť v 

rozpore s článkom 13.7 bodom 2 dohody; 

vyzýva Komisiu, aby začala s kórejskými 

orgánmi konzultácie o porušovaní 

ľudských práv, ako je sloboda 

združovania, a o reálnom uznaní práva na 

kolektívne vyjednávanie; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že dohoda viedla 

k výraznému vzrastu obchodnej výmeny 

medzi EÚ a Kóreou; naliehavo vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby ďalej 

preskúmali dôsledky a priamy vplyv 

dohody na blahobyt spotrebiteľov, na 

podnikateľov a na európske hospodárstvo a 

aby účinnejšie informovali verejnosť o 

týchto vplyvoch; 

2. konštatuje, že v posledných piatich 

rokoch došlo k výraznému vzrastu 

obchodnej výmeny medzi EÚ a Kóreou, 

sčasti v dôsledku dohody a sčasti z dôvodu 

devalvácie eura; naliehavo vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby ďalej 

preskúmali dôsledky a priamy vplyv 

dohody na blahobyt spotrebiteľov, 

pracovné miesta a kvalitné pracovné 

miesta, pracovné a ľudské práva, životné 

prostredie, na podnikateľov a na európske 

hospodárstvo a aby účinnejšie informovali 

verejnosť o týchto vplyvoch; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že dohoda 

o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, 

ako aj iné dohody o voľnom obchode, 

službách a investíciách pozitívne 

ovplyvňujú sociálny a hospodársky rozvoj 

strán dohody, hospodársku integráciu, 

trvalo udržateľný rozvoj a vzájomné 

priblíženie krajín a ich občanov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. berie na vedomie činnosť Fóra 

občianskej spoločnosti a domácich 

poradných skupín zriadených v súlade 

s ustanoveniami uvedenými v kapitole 

o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

celkového balíka dohody o voľnom 

obchode; pripomína, že obe strany sa 

podľa článku 13.4 dohody zaviazali 

rešpektovať, presadzovať a uplatňovať vo 

svojich právnych predpisoch a postupoch 

zásady v nadväznosti na svoje povinnosti 

vyplývajúce z členstva v MOP a z 

Deklarácie MOP o základných pracovných 

zásadách a právach, najmä pokiaľ ide o 

slobodu združovania a právo na kolektívne 

vyjednávanie; zdôrazňuje však, že pokrok 

dosiahnutý Kóreou v súvislosti s cieľmi 

zakotvenými v kapitole o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji nie je uspokojivý a že 

sa stále vyskytujú prípady porušovania 

slobody združovania vrátane 

znepokojujúcich prípadov zatýkania 

predstaviteľov odborov, ako aj zásahy do 

rokovaní, ktoré by mali partneri 

zodpovední za vyjednávanie viesť 

nezávislým spôsobom; v tejto súvislosti 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala 

formálne konzultácie s kórejskou vládou v 

5. berie na vedomie činnosť Fóra 

občianskej spoločnosti a domácich 

poradných skupín zriadených v súlade 

s ustanoveniami uvedenými v kapitole 

o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

celkového balíka dohody o voľnom 

obchode; pripomína, že obe strany sa 

podľa článku 13.4 dohody zaviazali 

rešpektovať, presadzovať a uplatňovať vo 

svojich právnych predpisoch a postupoch 

zásady v nadväznosti na svoje povinnosti 

vyplývajúce z členstva v MOP a z 

Deklarácie MOP o základných pracovných 

zásadách a právach, najmä pokiaľ ide o 

slobodu združovania a právo na kolektívne 

vyjednávanie; zdôrazňuje však, že pokrok 

dosiahnutý Kóreou v súvislosti s cieľmi 

zakotvenými v kapitole o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji nie je uspokojivý a že 

sa stále vyskytujú prípady porušovania 

slobody združovania vrátane 

znepokojujúcich prípadov zatýkania 

predstaviteľov odborov, ako aj zásahy do 

rokovaní, ktoré by mali partneri 

zodpovední za vyjednávanie viesť 

nezávislým spôsobom; v tejto súvislosti 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala 

formálne konzultácie s kórejskou vládou v 
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súlade s článkom 13.14 dohody, a ak by 

takéto konzultácie zlyhali, vyzýva skupinu 

expertov uvedených v tom istom článku, 

aby prijala opatrenia a pokračovala v 

dialógu so zreteľom na neschopnosť 

kórejskej vlády splniť niektoré zo svojich 

záväzkov, a najmä aby vykonávala 

pokračujúce a nepretržité úsilie v súlade so 

záväzkami zakotvenými v dohode, a to v 

snahe o zabezpečiť ratifikáciu základných 

dohovorov MOP zo strany Kórey, ktoré 

táto krajina doteraz neratifikovala; 

súlade s článkom 13.14 dohody, a ak by 

takéto konzultácie zlyhali, vyzýva skupinu 

expertov uvedených v tom istom článku, 

aby prijala opatrenia a pokračovala v 

dialógu so zreteľom na neschopnosť 

kórejskej vlády splniť niektoré zo svojich 

záväzkov, a najmä aby vykonávala 

pokračujúce a nepretržité úsilie v súlade so 

záväzkami zakotvenými v dohode, a to v 

snahe o zabezpečiť ratifikáciu základných 

dohovorov MOP zo strany Kórey, ktoré 

táto krajina doteraz neratifikovala napriek 

povinnosti ratifikovať ich v súlade s 

článkom 13.4 bodom 3 odsekmi 1 až 4; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – písmeno d a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 da) vplyv dohody o voľnom obchode 

na životné prostredie a na dobré životné 

podmienky zvierat: zvýšená produkcia 

priemyselného a toxického odpadu; 

znečisťovanie oceánu ropou a ťažkými 

kovmi; zvýšenie emisií CO2 v dôsledku 

nárastu dopravy a obchodu s mimoriadne 

výkonnými automobilmi; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. konštatuje, že v poslednom období 

dochádza k vytváraniu nových necolných 

prekážok obchodu, ako napríklad predtým 

neexistujúcich technických noriem pre 

stroje, zariadenia alebo vozidlá; 

zdôrazňuje, že obzvlášť 

neakceptovateľným javom je odobratie 

homologizácie typu vozidla v prípade 

rôznych európskych výrobcov automobilov 

na základe nepodložených dôvodov; 

vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do 

dvojstranných rozhovorov na odstránenie 

tohto negatívneho javu; 

8. konštatuje, že v poslednom období 

dochádza k vytváraniu nových necolných 

prekážok obchodu, ako napríklad predtým 

neexistujúcich technických noriem pre 

stroje, zariadenia alebo vozidlá; 

zdôrazňuje, že obzvlášť 

neakceptovateľným javom je odobratie 

homologizácie typu vozidla v prípade 

rôznych európskych výrobcov automobilov 

na základe nepodložených dôvodov; 

vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do 

dvojstranných rozhovorov na odstránenie 

objektívne zbytočných prekážok obchodu, 

ale aby upustila od spochybňovania 

predpisov, ktoré sú užitočné pre zdravie a 

životné prostredie; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. poukazuje na to, že mnohé malé a 

stredné podniky (MSP) si nie sú vedomé 

príležitostí, ktoré dohoda prináša; vyzýva 

preto Komisiu a členské štáty EÚ, aby 

preskúmali najmä mieru využitia 

preferencií zo strany MSP a aby prijali 

účinné opatrenia s cieľom zvýšiť 

informovanosť MSP o príležitostiach, 

ktoré dohoda vytvorila; 

9. poukazuje na to, že mnohé malé a 

stredné podniky (MSP) nemali z dohody 

prospech, tak ako to bolo oznámené; 

vyzýva preto Komisiu a členské štáty EÚ, 

aby preskúmali dôvody; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. podporuje ďalšie prehĺbenie 

obchodných a investičných vzťahov medzi 

EÚ a Kóreou, najmä kapitolu dohody 

týkajúcu sa investícií; očakáva, že ťažkosti 

týkajúce sa kapitoly o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji sa vyriešia pred 

rokovaniami o kapitole týkajúcej sa 

investícií; podporuje zapojenie strán 

dohody do vytvárania ďalšieho 

hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného 

rozvoja v prospech občanov EÚ a Kórey; 

vyzýva Komisiu a vládu Kórejskej 

republiky, aby v prípade rokovaní o 

kapitole týkajúcej sa investícií nevyužívali 

starú metódu urovnávania sporov medzi 

investorom a štátom, ale aby namiesto 

toho vychádzali z nového systému 

investičných súdov, ktorý navrhla 

Komisia, a vyzýva Komisiu, aby v 

dlhodobom horizonte vytvorila 

mnohostranný systém investičných súdov, 

ktorý by mohol nahradiť všetky 

mechanizmy urovnávania investičných 

sporov v rámci súčasných a budúcich 

dohôd o voľnom obchode; 

10. očakáva, že ťažkosti týkajúce sa 

kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom 

rozvoji sa vyriešia pred akýmikoľvek 

rokovaniami o prehĺbení dohody; 

podporuje zapojenie strán dohody 

do vytvárania ďalšieho hospodárskeho 

rastu a trvalo udržateľného rozvoja 

v prospech občanov EÚ a Kórey; vyzýva 

Komisiu a vládu Kórejskej republiky, aby 

v prípade rokovaní o kapitole týkajúcej sa 

investícií nevyužívali žiadnu metódu 

urovnávania sporov medzi investorom a 

štátom, ale aby sa pridŕžali existujúceho 

mechanizmu urovnávania sporov medzi 

štátmi, ktorý sa ukázal ako dostatočný; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/17 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje význam ďalšieho 

posilňovania medzinárodnej spolupráce v 

mnohostrannom, viacstrannom a 

regionálnom medzinárodnom rámci, a to v 

kontexte WTO, napríklad pokiaľ ide o 

rokovania o dohode o environmentálnych 

tovaroch (EGA) a dohode o obchode so 

službami (TiSA); 

11. zdôrazňuje význam ďalšieho 

posilňovania medzinárodnej spolupráce v 

mnohostrannom, viacstrannom a 

regionálnom medzinárodnom rámci, a to v 

kontexte WTO a iných medzinárodných 

inštitúcií, ako sú MOP a Rada OSN pre 

ľudské práva, napríklad pokiaľ ide o 

rokovania o dohode o environmentálnych 

tovaroch (EGA) a medzinárodnej zmluve o 

nadnárodných korporáciách a ľudských 

právach; 

Or. en 

 


