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Módosítás 1
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. emlékezetet arra, hogy az EUSz. 1. 
fejezetének V. címével összhangban a 
nemzetközi szintű fellépésnek a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok és alapvető szabadságok 
egyetemességének, 
elidegeníthetetlenségének és 
oszthatatlanságának elvein kell alapulnia; 
hangsúlyozza, hogy ezek az elvek a 
harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolatainak közös és nélkülözhetetlen 
alapját képezik;

Or. fr

Módosítás 2
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
- 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. emlékeztet arra, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bírósága elismeri az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény 
területen kívüli alkalmazhatóságát, az 
Uniónak – amint csatlakozik ehhez az 
egyezményhez – arra kell törekednie, hogy 
ezt a kötelezettséget a külkapcsolataiban 
és külső tevékenységei során, valamint a 
kereskedelmi szerződésekben is teljes 
mértékben betartsa;

Or. fr
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Módosítás 3
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
- 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. emlékeztet arra, hogy a gazdasági és 
szociális jogok az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának 1948-ban 
történt elfogadása óta az emberi jogok 
szerves részét képezik; úgy véli, hogy az 
Európai Uniónak kötelessége, hogy 
segítse e jogok érvényesítését azokban a 
legkevésbé fejlett és fejlődő országokban, 
amelyekkel nemzetközi szerződéseket, 
köztük kereskedelmi szerződéseket köt;

Or. fr

Módosítás 4
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
- 1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. kéri a Bizottságot, hogy kereskedelmi 
szerződések megkötése esetén szabja 
feltételül, hogy e szerződéseket a 
demokráciára, az emberi jogokra, 
valamint a szociális, egészségügyi és 
környezetvédelmi normákra vonatkozó 
záradékokkal kell ellátni; ismételten kéri a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy léptessék 
hatályba a hatályos nemzetközi 
szerződésekbe már beillesztett, szóban 
forgó záradékokat, és e célból hozzanak 
létre egy, a cotonoui megállapodás 8., 9. 
és 96. cikke szellemének megfelelő 
mechanizmust;
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Or. fr

Módosítás 5
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni az EU által nyújtott vagy az EU-
nak kínált egyes kereskedelmi előnyök 
következményeinek felmérésére;

1. felszólít arra, hogy az Európai Unió 
által a harmadik országokkal folytatott 
valamennyi kereskedelmi tárgyalás, illetve 
a velük megkötött kereskedelmi 
megállapodások esetében előzetes
hatásvizsgálatot kell végezni, ennek során 
figyelembe véve a megállapodások részes 
országaiban fennálló emberi jogi 
helyzetet, és a vizsgálat alapjául az adott 
országokban működő emberi jogi 
aktivistákkal való találkozásoknak kell 
szolgálniuk;

Or. fr

Módosítás 6
Metin Kazak

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás 
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni az EU által nyújtott vagy az EU-
nak kínált egyes kereskedelmi előnyök 
következményeinek felmérésére;

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás 
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni az EU által nyújtott vagy az EU-
nak kínált egyes kereskedelmi előnyök 
következményeinek felmérésére;
megjegyzi, hogy a nemzetközi 
kereskedelmi egyezményeknek az emberi 
jogokkal kapcsolatos előírásokra 
vonatkozó kötelezettségvállalásokat 
kellene tartalmazniuk, és lehetőséget kell 
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biztosítaniuk a felülvizsgálatra abban az 
esetben, ha ezeket az előírásokat nem 
tartják be;

Or. en

Módosítás 7
Marietje Schaake

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás 
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni az EU által nyújtott vagy az EU-
nak kínált egyes kereskedelmi előnyök 
következményeinek felmérésére;

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi 
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás 
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni, felmérve az emberi jogok 
helyzetét és kötelező érvényűvé téve az 
emberi jogi előírásokat, mielőtt az EU 
kereskedelmi előnyöket nyújtana, vagy 
kereskedelmi előnyökben részesülne;

Or. en

Módosítás 8
Raimon Obiols, David Martin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott valamennyi
kereskedelmi tárgyalás és megállapodás 
esetében emberi jogi hatásvizsgálatot kell 
végezni az EU által nyújtott vagy az EU-
nak kínált egyes kereskedelmi előnyök 
következményeinek felmérésére;

1. felszólít arra, hogy a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelmi
tárgyalások és megállapodások 
tartalmazzanak emberi jogi záradékot, és 
egyúttal kerüljön sor emberi jogi 
hatásvizsgálatra az EU által nyújtott vagy 
az EU-nak kínált egyes kereskedelmi 
előnyök következményeinek felmérésére;

Or. en
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Módosítás 9
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az Európai Unió alapjogi 
chartájának teljes körű alkalmazását az 
Unió külső fellépésének minden 
vonatkozásában, valamint biztosítsa az 
Unió külső fellépése és egyéb szakpolitikái 
összhangját, melyekbe be kell építeni az 
emberi jogokat;

Or. en

Módosítás 10
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy az Unió és 
tagállamai képviselőjeként fogadtassa el a 
WTO-val és tagállamaival, hogy a 
kereskedelmi megállapodások, 
nevezetesen a dohai megállapodás 
tárgyalásának keretében figyelembe kell 
venni az emberi jogokat, valamint a 
szociális, egészségügyi és 
környezetvédelmi normákat, és a 
kereskedelmi megállapodások 
végrehajtása során gondoskodni kell ezek 
érvényesítéséről és előmozdításáról; kéri a 
Bizottságot, hogy szólítsa fel a WTO-t és 
tagállamait, hogy tegyék lehetővé a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
küldöttségének, a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal titkárságának és a többoldalú és 
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nemzetközi környezetvédelmi 
megállapodások titkárságainak, hogy az 
üléseken – eleinte csak megfigyelőként –
részt vegyenek;

Or. fr

Módosítás 11
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. nyomatékosan kéri, hogy az Unió a 
kereskedelmi megállapodások tárgyalásai 
során érvényesítse a természeti 
erőforrásokhoz való hozzáférés jogát, 
továbbá szerezzen érvényt az őslakos 
népek alapvető természeti erőforrásokhoz 
való hozzáférési jogának; kéri a 
Bizottságot, hogy a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások és 
megállapodások során térjen ki a 
harmadik országokban – nevezetesen a 
legkevésbé fejlett és a fejlődő országokban 
– való földvásárlás és földtulajdonlás 
problémájára;

Or. 

Módosítás 12
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki következetesebb teljesítményértékelési 
rendszert minden olyan országra 
vonatkozóan, amely a GSP+ rendszer 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki következetesebb teljesítményértékelési 
rendszert minden olyan országra 
vonatkozóan, amely a GSP+ rendszer 
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keretében támogatásban részesül, az
emberi jogok fejlesztése terén elért 
eredmények és felmerülő nehézségek 
világos és átlátható módon történő nyomon 
követése érdekében;

keretében támogatásban részesül, a 
szociális és politikai emberi jogok 
fejlesztése terén elért eredmények és 
felmerülő nehézségek világos és átlátható 
módon történő nyomon követése 
érdekében; ugyanakkor úgy véli, hogy az 
egyetemes emberi jogok gyakorlati 
érvényesüléséhez való egyoldalú 
ragaszkodás nem vesz tudomást arról a 
tényről, hogy azok megvalósításához 
pénzeszközökre is szükség van, amelyeket 
feltörekvő és a fejlődő országok az adott 
körülmények között nem tudnak 
előteremteni;

Or. de

Módosítás 13
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki következetesebb teljesítményértékelési 
rendszert minden olyan országra 
vonatkozóan, amely a GSP+ rendszer 
keretében támogatásban részesül, az 
emberi jogok fejlesztése terén elért 
eredmények és felmerülő nehézségek 
világos és átlátható módon történő nyomon 
követése érdekében;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy hajtsa 
végre a Parlament GSP+ rendszerre 
vonatkozó 2010. március 10-i 
állásfoglalását; ezért kéri, hogy dolgozzon 
ki következetesebb és igazságosabb
teljesítményértékelési rendszert minden 
olyan országra vonatkozóan, amely a
szóban forgó rendszer keretében 
támogatásban részesül, az emberi jogok –
köztük a szociális, gazdasági, kulturális és 
környezeti jogok – fejlesztése terén elért 
eredmények és felmerülő nehézségek 
világos, átlátható és kontradiktórius
módon történő nyomon követése 
érdekében;

Or. fr
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Módosítás 14
Metin Kazak

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokba foglalt 
TRIPS-plus rendelkezéseknek tiszteletben 
kell tartaniuk az emberi jogokat, 
különösen az egészséghez való jog 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 15
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a
jövőbeni jogszabályokban a Parlamentnek 
ragaszkodnia kell egy olyan 
megállapodáshoz, amelynek értelmében a
kereskedelmi előnyöket – ideértve a 
szabadkereskedelmi megállapodásokból 
eredőket is – a Bizottság egyoldalúan,
saját kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve az Európai Parlament 
kérésére ideiglenes hatállyal
felfüggesztheti, amennyiben elegendő 
bizonyíték áll rendelkezésre az emberi 
jogok vagy a munkajog megsértésére;

3. úgy véli, hogy az emberi jogokra 
vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásának érdekében az Európai 
Uniónak az általa kötött szerződéseket – a
szerződések természetét és a 
partnerországok sajátos helyzetét 
figyelembe véve – szisztematikusan a 
demokráciára, a jogállamiságra, az 
emberi jogokra, valamint a szociális és 
környezetvédelmi normákra vonatkozó 
záradékokkal kellene ellátnia, és e 
záradékoknak lehetővé kellene tenniük, 
hogy a Bizottság a kereskedelmi előnyöket 
– ideértve a szabadkereskedelmi 
megállapodásokból eredőket is – saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve az Európai Parlament 
kérésére legalább ideiglenes hatállyal
felfüggessze, amennyiben elegendő 
bizonyíték áll rendelkezésre az emberi 
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jogok vagy a munkajog megsértésére;

Or. fr

Módosítás 16
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a 
jövőbeni jogszabályokban a Parlamentnek 
ragaszkodnia kell egy olyan 
megállapodáshoz, amelynek értelmében a 
kereskedelmi előnyöket – ideértve a 
szabadkereskedelmi megállapodásokból 
eredőket is – a Bizottság egyoldalúan, saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve az Európai Parlament 
kérésére ideiglenes hatállyal 
felfüggesztheti, amennyiben elegendő 
bizonyíték áll rendelkezésre az emberi 
jogok vagy a munkajog megsértésére;

3. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a 
jövőbeni jogszabályokban a Parlamentnek 
ragaszkodnia kell egy olyan 
megállapodáshoz, amelynek értelmében a 
kereskedelmi előnyöket – ideértve a 
szabadkereskedelmi megállapodásokból 
eredőket is – a Bizottság egyoldalúan, 
ideiglenes hatállyal felfüggesztheti, 
amennyiben elegendő bizonyíték áll 
rendelkezésre az emberi jogok vagy a 
munkajog megsértésére, illetve ezeket az 
előnyöket a Bizottságnak fel kell 
függesztenie, amennyiben bizonyos számú 
tagállam, és/vagy az Európai Parlament 
ezt kéri;

Or. en

Módosítás 17
László Tőkés

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékezteti a Bizottságot, hogy a 
Lisszaboni Szerződés 207. cikkének 
értelmében a külkereskedelemre 
vonatkozó uniós jogszabályokat az 
Európai Parlament és a Tanács közösen 
fogadja el; ezért az Európai Parlamentnek 
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a lehető legjobban ki kell használnia 
kibővített hatásköreit – akár saját 
kezdeményezésére, akár valamely 
tagállam kérésére – hogy befolyást 
gyakoroljon a Bizottságra annak 
érdekében, hogy az a kereskedelmi 
előnyöket – ideértve a harmadik 
országokkal kötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokból eredőket is –
ideiglenes hatállyal felfüggessze, 
valahányszor az emberi jogok vagy a 
munkajog megsértését észleli;

Or. en

Módosítás 18
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít egy kötelező erejű jogkörökkel 
rendelkező választottbíróság felállítására;

Or. en

Módosítás 19
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy meg kell találni az 
emberi jogok súlyos vagy módszeres 
megsértésével kapcsolatos állítások 
alaposabb vizsgálatának módját; ezzel 
összefüggésben javasolja, hogy
mérlegeljék az EU képviselőinek (jelen 
helyzetben a Bizottság, vagy a jövőben az 
Európai Külügyi Szolgálat képviselőinek)

4. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell
venni és módszeresebben elemezni kell az 
emberi jogok súlyos vagy módszeres 
megsértésével kapcsolatos nyilatkozatokat; 
ezzel összefüggésben javasolja, hogy
helyezzenek különös súlyt a civil 
társadalomnak (nevezetesen a emberi 
jogok védelmével, a kirekesztés és a 
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bevonását az ENSZ különleges eljárásai 
keretében végrehajtott vizsgálati
missziókba, ha az EU kereskedelmi
megállapodásai is érintetté válnak;

diszkrimináció elleni küzdelemmel és a 
környezetvédelemmel foglalkozó NGO-k, 
valamint a szakszervezetek, különösen az
aláírt megállapodás révén érintett 
harmadik országbeliek) és az EU
képviselőinek (jelen helyzetben a 
Bizottság, a jövőben pedig az Európai 
Külügyi Szolgálat képviselőinek) az ENSZ 
különleges eljárásai keretében végrehajtott 
vizsgálati missziókban való részvételére, 
melyek az Unióval kereskedelmi
megállapodást kötött országokban 
elkövetett emberi jogi jogsértésekkel 
foglalkoznak;

Or. fr

Módosítás 20
David Martin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy meg kell találni az 
emberi jogok súlyos vagy módszeres 
megsértésével kapcsolatos állítások 
alaposabb vizsgálatának módját; ezzel 
összefüggésben javasolja, hogy 
mérlegeljék az EU képviselőinek (jelen 
helyzetben a Bizottság, vagy a jövőben az 
Európai Külügyi Szolgálat képviselőinek)
bevonását az ENSZ különleges eljárásai 
keretében végrehajtott vizsgálati 
missziókba, ha az EU kereskedelmi 
megállapodásai is érintetté válnak;

4. hangsúlyozza, hogy meg kell találni az 
emberi jogok súlyos vagy módszeres 
megsértésével kapcsolatos állítások 
alaposabb vizsgálatának módját; ezzel 
összefüggésben javasolja, hogy 
mérlegeljék az EU képviselőinek (jelen 
helyzetben a Bizottság, vagy a jövőben az 
Európai Külügyi Szolgálat képviselőinek)
bekapcsolását az ENSZ különleges 
eljárásai keretében végrehajtott vizsgálati 
missziókba, ha az EU kereskedelmi 
megállapodásai is érintetté válnak;

Or. en
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Módosítás 21
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot annak 
tisztázására, hogy a humanitárius jog 
megsértése esetén kezdeményezhető-e 
bírósági eljárás multilaterális vállalatok 
ellen nemzetközi bíróságok előtt;

Or. en

Módosítás 22
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
emberi jogi, szociális és környezetvédelmi 
záradékok nemzetközi kereskedelmi 
egyezményekbe való örvendetes 
felvételének ellenére ezek esetében 
minimális követelményekről és csupán az 
eszközök egyikéről van szó, és rámutat, 
hogy feltétlenül meg kell akadályozni az 
ezekkel való protekcionista célú 
visszaélést, és ezért e záradékok fokozatos 
végrehajtásakor a konzultációkra és 
valamennyi fél döntéshozatali folyamatba 
való demokratikus bevonására, valamint 
elsődlegesen az ösztönzőkre kellene 
helyezni a hangsúlyt, a büntető jellegű 
intézkedések helyett;

Or. de



AM\817230HU.doc 15/23 PE441.077v03-00

HU

Módosítás 23
Kinga Gál

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgamunka vagy
kényszermunka alkalmazásával, a 
legalapvetőbb emberi jogi normák 
megsértésével előállított termékek EU-ba 
történő behozatalát; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie 
az EU számára konkrét állítások 
kivizsgálását;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgaság modern formái,
kényszermunka, különösen a kiemelten 
sérülékeny csoportok, gyermekek 
kényszermunkája alkalmazásával, a 
legalapvetőbb emberi jogi normák 
megsértésével előállított termékek EU-ba 
történő behozatalát; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie 
az EU számára konkrét állítások 
kivizsgálását;

Or. en

Módosítás 24
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgamunka vagy 
kényszermunka alkalmazásával, a
legalapvetőbb emberi jogi normák 
megsértésével előállított termékek EU-ba 
történő behozatalát; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie 
az EU számára konkrét állítások 
kivizsgálását;

5. nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, 
hogy késlekedés nélkül terjesszen elő 
rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a legalapvetőbb emberi jogi 
normák megsértésével előállított termékek 
EU-ba történő behozatalát, és amelynek 
alapját az ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezménye és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetnek a munka világára vonatkozó 
alapvető elvekről és jogokról, és 
különösen az egyesülés szabadságáról, a 
kényszermunkáról és a gyermekmunkáról 
szóló 1998-as nyilatkozata képezi; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendeletnek 
lehetővé kell tennie, hogy az EU konkrét
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ügyeket vizsgáljon, amennyiben 
bizonyítottnak látszik a fent említett 
nemzetközi normák megsértése;

Or. fr

Módosítás 25
Metin Kazak

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgamunka vagy 
kényszermunka alkalmazásával, az emberi 
jogi normák megsértésével előállított 
termékek EU-ba történő behozatalát; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendeletnek 
lehetővé kell tennie az EU számára konkrét 
állítások kivizsgálását;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgamunka vagy 
kényszermunka alkalmazásával, az emberi 
jogi normák megsértésével előállított 
termékek EU-ba történő behozatalát; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendeletnek 
lehetővé kell tennie az EU számára konkrét 
állítások kivizsgálását; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tartózkodjon az olyan 
harmadik országokkal való 
kereskedelemtől, ahol meggyőző 
bizonyítékok támasztják alá, hogy a 
dolgozók jogait, és különösen a nők és 
gyermekek jogait megsértik;

Or. en

Módosítás 26
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megtiltja a rabszolgamunka vagy 
kényszermunka alkalmazásával, a 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő olyan javaslatot, amely megtiltja a 
rabszolgamunka, gyermekmunka vagy 
kényszermunka alkalmazásával, a 
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legalapvetőbb emberi jogi normák 
megsértésével előállított termékek EU-ba 
történő behozatalát; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie 
az EU számára konkrét állítások 
kivizsgálását;

legalapvetőbb emberi jogi normák 
megsértésével előállított termékek EU-ba 
történő behozatalát; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendeletnek lehetővé kell tennie 
az EU számára konkrét állítások 
kivizsgálását;

Or. en

Módosítás 27
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. annak biztosítására ösztönzi a 
Bizottságot, hogy semmilyen, gyermekek 
által létrehozott terméket ne lehessen az 
Európai Unióba importálni. Ehhez a 
behozatal során végzett szigorúbb 
ellenőrzésre és az exportáló országokban
tapasztalható termelési körülmények 
fokozott figyelemmel kísérésére van 
szükség;

Or. fr

Módosítás 28
Metin Kazak

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít valamennyi tagállamot, hogy 
hajtsák végre az egyes, a halálbüntetés, a 
kínzás vagy más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
során alkalmazható áruk kereskedelméről 
szóló, 2005. június 27-i EK tanácsi 
rendeletet, és tegyék annak rendelkezéseit 
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kötelezővé valamennyi nemzetközi 
kereskedelmi szerződésben;

Or. en

Módosítás 29
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a szociális jogok 
egyetemes jogok, amelyeket azonban nem 
elég kihirdetni, hanem konkrét 
érvényesítésüket elő is kell segíteni; ezért 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy e jogok érvényesítéséhez nyújtsanak 
szolidáris támogatást, kiváltképp a világ 
legszegényebb országai számára;

Or. de

Módosítás 30
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül az EU exportrendeleteit az elnyomó 
rendszereknek történő technológiaátadásra, 
egyebek mellett az internetes tartalmak 
szűrésére és cenzúrázására szolgáló 
kifinomult szoftverek átadására vonatkozó 
hatály összefüggésében; felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő rendeletre 
irányuló javaslatot egy új engedélyezési 
rendszerről, amennyiben ez a felülvizsgálat 
jogalkotási intézkedés szükségességét jelzi.

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül az EU exportrendeleteit az elnyomó 
rendszereknek történő technológiaátadásra, 
egyebek mellett az internetes tartalmak 
szűrésére és cenzúrázására, adatok –
köztük személyes adatok – gyűjtésére és 
bányászatára (data mining) szolgáló 
kifinomult szoftverek átadására vonatkozó 
hatály összefüggésében; felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő rendeletre 
irányuló javaslatot egy új engedélyezési 
rendszerről, amennyiben ez a felülvizsgálat 
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jogalkotási intézkedés szükségességét jelzi.

Or. fr

Módosítás 31
Marietje Schaake

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül az EU exportrendeleteit az elnyomó 
rendszereknek történő 
technológiaátadásra, egyebek mellett az
internetes tartalmak szűrésére és 
cenzúrázására szolgáló kifinomult 
szoftverek átadására vonatkozó hatály 
összefüggésében; felkéri a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő rendeletre irányuló 
javaslatot egy új engedélyezési rendszerről, 
amennyiben ez a felülvizsgálat jogalkotási 
intézkedés szükségességét jelzi.

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül az EU exportrendeleteit az európai 
szabványok szerint létrehozott 
technológiák, egyebek mellett
mobiltelefonok és kommunikációs 
hálózatok, valamint internetes tartalmak 
szűrésére és cenzúrázására szolgáló 
kifinomult szoftverek elnyomó 
rendszereknek történő átadására 
vonatkozó hatály összefüggésében; felkéri 
a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
rendeletre irányuló javaslatot egy új 
engedélyezési rendszerről, amennyiben ez 
a felülvizsgálat jogalkotási intézkedés 
szükségességét jelzi.

Or. en

Módosítás 32
Metin Kazak

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a nemzetközi kereskedelmi 
egyezményekbe foglalt, emberi jogokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
rendszeres értékelésére; 

Or. en
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Módosítás 33
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a TRIPS-
megállapodás előírásainak tiszteletben 
kell tartaniuk a fejlődő országok 
lakosságának az egészséghez való jogát; 

Or. en

Módosítás 34
Miroslav Mikolášik

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a fegyverek és azzal kapcsolatos 
bármely anyag – köztük lőszerek, 
felszerelés és tartalék alkatrészek – az 
ezeket valószínűleg a civil társadalom 
belső elnyomására és az emberi jogok 
megsértésére felhasználó országok vagy 
rendszerek számára történő értékesítése, 
szállítása, átadása vagy exportálása 
tekintetében hozott uniós 
exportrendeleteket;

Or. en

Módosítás 35
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ügyeljenek arra, hogy a nemzeti 
vagy uniós jog hatálya alá tartozó 
vállalatok akkor is tiszteletben tartsák az 
emberi jogokkal és az egészségügyi és 
környezetvédelmi normákkal kapcsolatos 
kötelezettségeiket, amikor egy harmadik 
államba, nevezetesen a legkevésbé fejlett 
országokba vagy fejlődő országokba 
települnek vagy ezekben az országokban 
folytatnak tevékenységet;

Or. fr

Módosítás 36
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
2006-ban közzétett, „Globális Európa: 
nemzetközi versenyképesség” című 
közleményét a demokrácia, a jogállamiság 
és az emberi jogok tiszteletben tartásával 
kapcsolatban javasolt új irányvonal 
figyelembe vételével;

Or. fr

Módosítás 37
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. emlékezetet arra, hogy az Európai 
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Unió hitelessége a világban az emberi 
jogok védelme és előmozdítása, valamint a 
szociális és környezetvédelmi normák 
betartása terén elválaszthatatlan az 
említett normák és jogok Unió általi 
betartásától, akár az Unión belül, akár az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodások vonatkozásában, 
beleértve a kereskedelmi 
megállapodásokat is;

Or. fr

Módosítás 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. az emberi jogok, a fejlesztési 
támogatás és a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások iránti párhuzamos 
elkötelezettség mellett kéri a regionális 
fejlődési folyamatnak az ENSZ 
millenniumi fejlesztési céljaival 
összhangban történő fenntartható 
erősítését;

Or. de

Módosítás 39
Marietje Schaake

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ösztönzi az EU képviselőit (jelen 
helyzetben a Bizottság, vagy a jövőben az 
Európai Külügyi Szolgálat képviselőit), 
hogy az emberi jogi helyzettel kapcsolatos 



AM\817230HU.doc 23/23 PE441.077v03-00

HU

ismereteiket osszák meg az üzleti 
közösséggel.

Or. en


