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Módosítás 1
Pervenche Berès

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1. megjegyzi, hogy a belső piac az 
európai integráció sarokköveként és a 
fenntartható jólét Unióban való 
megteremtésének alapjaként mindenkinek 
a támogatását igényli;

Or. en

Módosítás 2
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság megközelítését, 
amely a megújított egységes piac 
sarokkövének a párbeszédet és a 
partnerséget tekinti, és az érintettektől 
fokozottabb erőfeszítéseket követel annak 
érdekében, hogy ezt a szemléletmódot úgy 
ültessék át a gyakorlatba, hogy az egységes 
piac teljes körűen szorgalmazhassa a 
magas versenyképességű szociális
piacgazdaságot;

1. üdvözli a Bizottság megközelítését, 
amely a megújított egységes piac 
sarokkövének a párbeszédet és a 
partnerséget tekinti, és az érintettektől 
fokozottabb erőfeszítéseket követel annak 
érdekében, hogy ezt a szemléletmódot úgy 
ültessék át a gyakorlatba, hogy az egységes 
piac teljes körűen szorgalmazhassa a
növekedést és a magas versenyképességű 
piacgazdaságot;

Or. en

Módosítás 3
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy az egységes piacról 
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szóló jogszabályra vonatkozó közlemény 
nem tulajdonít nagyobb jelentőséget a 
helyi hatóságoknak, amelyek gazdasági és 
társadalmi szinten alapvető szerepet 
játszanak az egységes piac működésében;
emlékezet arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt 26. 
jegyzőkönyv „széles mérlegelési jogkört” 
biztosít az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások megszervezésével, 
kezelésével illetve finanszírozásával 
kapcsolatban; felkéri a Bizottságot, hogy 
tegyen lépéseket e jegyzőkönyv 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 4
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy gondolja, hogy a belső piac 
fejlődését nem a legkisebb közös nevezőre 
kellene alapozni; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy álljon az ügy élére, és 
terjesszen elő határozott javaslatokat;
ösztönzi a tagállamokat, hogy 
alkalmazzák a megerősített 
együttműködés módszerét az olyan 
területeken, ahol a 27 tagállam 
megállapodása nem valósítható meg, 
ahogyan azt jelenleg a szabadalmak terén 
is teszik; a többi ország bármilyen későbbi 
stádiumban is szabadon csatlakozhatna 
ezekhez az élenjáró kezdeményezésekhez;

Or. en
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Módosítás 5
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. javasolja, hogy a Bizottság a 48. 
javaslat keretein belül végezzen független 
vizsgálatot, amely megállapítja az 
egységes piaccal kapcsolatos 
elégedetlenség és csalódottság azon 20 
legfontosabb okát, amelyekkel a polgárok 
naponta szembesülnek, különösen az e-
kereskedelem, a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás, valamint a 
szakképesítések kölcsönös elismerése 
terén;

Or. en

Módosítás 6
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljesítse a 
végrehajtással kapcsolatos 47. javaslatát 
oly módon, hogy újabb javaslatot tesz az 
alkalmazás kezdetére vonatkozó záradék 
bevezetésére, amely biztosítaná, hogy az 
uniós belső piaci szabályok egy bizonyos 
időpontban automatikusan hatályba 
lépjenek, ha a tagállamok nem ültették át 
időben azokat; hangsúlyozza, hogy 
különös figyelmet kell fordítani az 
egészségügyre és biztonságra, valamint a 
szociális ügyek körébe tartozó egyéb, 
például a munkaidőre vonatkozó 
jogszabályok megfelelő végrehajtására;

Or. en
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Módosítás 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy a szilárdabb és 
versenyképesebb egységes piac csak 
abban az értelemben valósul majd meg, 
hogy előnyöket szolgál a munkavállalók, 
diákok, nyugdíjasok vagy általánosan az 
állampolgárok, valamint a vállalkozások, 
különösen a kkv-k mindennapjaira nézve;

2. úgy ítéli meg, hogy akadályok nélküli és 
versenyképes egységes piacot kell 
létrehozni annak érdekében, hogy az 
konkrét előnyökkel szolgáljon a 
munkavállalók, diákok, nyugdíjasok vagy 
általánosan az állampolgárok, valamint a 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
mindennapjaira nézve;

Or. en

Módosítás 8
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg, hogy a szilárdabb és 
versenyképesebb egységes piac csak abban 
az értelemben valósul majd meg, hogy 
előnyöket szolgál a munkavállalók, diákok, 
nyugdíjasok vagy általánosan az 
állampolgárok, valamint a vállalkozások, 
különösen a kkv-k mindennapjaira nézve;

2. úgy ítéli meg, hogy a versenyképes
egységes piac csak abban az értelemben 
valósul majd meg, hogy előnyöket szolgál 
a munkavállalók, diákok, nyugdíjasok vagy 
általánosan az állampolgárok, valamint a 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
mindennapjaira nézve;

Or. en

Módosítás 9
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás 3. úgy véli, hogy a helyes irányítás és a 
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kulcsfontosságú szerepet játszik az 
egységes piac gazdasági és társadalmi 
célkitűzései – így a munkavállalók és 
nyugdíjasok szabad mozgása, a magas 
szintű foglalkoztatottság előmozdítása, a 
megfelelő szociális védelem biztosítása, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, 
valamint az oktatás és képzés magas 
szintjének biztosítása – megvalósításában;

jogbiztonság kulcsfontosságú szerepet 
játszik az egységes piac gazdasági és 
társadalmi célkitűzései – így a 
munkavállalók és nyugdíjasok szabad 
mozgása, a magas szintű foglalkoztatottság 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, valamint az 
oktatás és képzés magas szintjének 
biztosítása – megvalósításában;

Or. en

Módosítás 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
egységes piac gazdasági és társadalmi 
célkitűzései – így a munkavállalók és 
nyugdíjasok szabad mozgása, a magas 
szintű foglalkoztatottság előmozdítása, a 
megfelelő szociális védelem biztosítása, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem,
valamint az oktatás és képzés magas 
szintjének biztosítása – megvalósításában;

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
egységes piac gazdasági és társadalmi 
célkitűzései – így a munkavállalók szabad 
mozgása, a magas szintű foglalkoztatottság 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az oktatás és 
képzés magas szintjének biztosítása, 
valamint a nyugdíjak hordozhatósága –
megvalósításában;

Or. en

Módosítás 11
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
egységes piac gazdasági és társadalmi 

3. úgy véli, hogy a helyes irányítás 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
egységes piac gazdasági és társadalmi 
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célkitűzései – így a munkavállalók és 
nyugdíjasok szabad mozgása, a magas 
szintű foglalkoztatottság előmozdítása, a 
megfelelő szociális védelem biztosítása, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, 
valamint az oktatás és képzés magas 
szintjének biztosítása – megvalósításában;

célkitűzései – így a személyek szabad 
mozgása, a magas szintű foglalkoztatottság 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, valamint az 
oktatás és képzés magas szintjének 
biztosítása – megvalósításában;

Or. en

Módosítás 12
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Bizottság által a jövőben 
meghozandó intézkedéseket, különös 
tekintettel a tervezett korrelációs 
táblázatokra; felszólítja a Bizottságot, 
hogy ne csak a kiemelt irányelvek, hanem 
valamennyi jogszabály esetében 
alkalmazzon korrelációs táblázatokat;

Or. en

Módosítás 13
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri az EURES jelentős szerepét a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásának megkönnyítésében és a 
nemzeti foglalkoztatási szolgálatok közötti 
szoros együttműködés biztosításában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy hívják 
jobban fel a nyilvánosság figyelmét e 
hasznos szolgálatra annak érdekében, 
hogy több uniós állampolgár 
használhassa ki teljes körűen az Unió-
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szerte adódó munkavállalási 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a támogatási hálózatok és 
eszközök, így az EURES és a SOLVIT 
fontosságát az egységes piacnak az európai 
polgárok és vállalkozások érdekében 
történő hatékony működése szempontjából;
felhívja a tagállamokat, hogy ezeknek az 
eszközöknek a szerepét fokozottan 
tudatosítsa a nyilvánossággal;

4. hangsúlyozza a támogatási hálózatok, 
például a SOLVIT és az Európai 
Fogyasztói Központok fontosságát az 
egységes piacnak az európai polgárok és 
vállalkozások érdekében történő hatékony 
működése szempontjából; határozottan 
üdvözli a Bizottság arra vonatkozó 
bejelentését, hogy továbbra is támogatja 
az egyablakos ügyintézési rendszer 
felállítását, amely egyetlen elérési pontban 
egyesíti az összes létező szolgálatot, 
tájékoztatást és támogatást nyújt az 
állampolgárok és a vállalkozások számára 
az egységes piacon érvényesíthető 
jogaikkal kapcsolatban, valamint 
gyakorlati útmutatást biztosít a nemzeti 
szabályokról és eljárásokról; felhívja a 
tagállamokat, hogy az egyablakos 
ügyintézési rendszer és az azt alkotó 
szolgálatok szerepét fokozottan tudatosítsa 
a nyilvánosságban;

Or. en

Módosítás 15
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a támogatási hálózatok és 4. hangsúlyozza a támogatási hálózatok és 
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eszközök, így az EURES és a SOLVIT 
fontosságát az egységes piacnak az európai 
polgárok és vállalkozások érdekében 
történő hatékony működése szempontjából; 
felhívja a tagállamokat, hogy ezeknek az 
eszközöknek a szerepét fokozottan 
tudatosítsa a nyilvánossággal;

eszközök, így az EURES és a SOLVIT 
fontosságát az egységes piacnak az európai 
polgárok és vállalkozások érdekében 
történő hatékony működése szempontjából; 
felhívja a tagállamokat, hogy ezeknek az 
eszközöknek a szerepét fokozottan 
tudatosítsa a nyilvánosságban; úgy véli, 
hogy a kkv-knek van a legnagyobb 
szükségük a SOLVIT hálózatra; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a SOLVIT 
nem igazán ismert az érdekelt felek 
körében, és nem élvezi az őt megillető 
státuszt; ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a 
hiányosságok leküzdése érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság csomagjában nem foglalkozik az 
európai szürkegazdaság határokon 
átnyúló jellegének égető kérdésével; kitart 
2009. februári állásfoglalása mellett, 
amelyet a termelési láncban tevékenykedő 
alvállalkozók társadalmi 
felelősségvállalásáról szóló jelentés 
elfogadásakor tett; tudni szeretné, hogy a 
Bizottság elindította-e a Parlament 
kérésére a láncfelelősségre vonatkozó 
közösségi eszközre irányuló 
hatásvizsgálatot az alvállalkozási 
folyamatok átláthatóságának növelése és 
a közösségi és nemzeti jog jobb 
érvényesítésének biztosítása céljából;

Or. en
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Módosítás 17
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli a Bizottság alternatív uniós 
vitarendezés (ADR) alkalmazására 
irányuló kezdeményezéseit; sajnálja, hogy 
a munkakapcsolatok terén egyre 
elterjedtebbek a jogviták, amelyek 
rendkívül veszélyeztetik a szociális 
partnerek közötti egyensúlyt Európa-
szerte, és ha továbbra is hagyják ezeket 
előfordulni, mindez bizonytalanságot, sőt 
társadalmi nyugtalanságot idézhet elő;
felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki 
az ADR-ek alkalmazási körét a határokon 
átnyúló munkaügyi viták rendezésére, 
továbbá foglalkozzon a kollektív 
tárgyalással és a szervezett fellépéssel 
kapcsolatban a „forum shopping” 
kérdésével is;

Or. en

Módosítás 18
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
módosítsa a már megtörtént vagy ezután 
sorra kerülő elsődleges szervezett fellépés 
helyszínéhez tartozó illetékes bíróság 
számára kizárólagos joghatóságot 
biztosító I. brüsszeli rendeletet;

Or. en
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Módosítás 19
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az érdekeltek teljesebb 
körű és korábban történő bevonásának 
jelentőségét az intézkedések kidolgozása, 
jóváhagyása, végrehajtása és nyomon 
követése szempontjából a növekedés, 
valamint a polgárok jogainak egységes 
piacon történő megerősítése érdekében; 
továbbá kiemeli, hogy a szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal való 
párbeszéd az egységes piacba vetett 
bizalom visszaállításának egyik alappillére;

5. hangsúlyozza az érdekeltek teljesebb 
körű és korábban történő bevonásának 
jelentőségét az intézkedések kidolgozása, 
jóváhagyása, végrehajtása és nyomon 
követése szempontjából a növekedés, 
valamint a polgárok jogainak egységes 
piacon történő megerősítése érdekében; 
megjegyzi, hogy az egységes piacról szóló 
jogszabály által javasolt intézkedések 
közül számos az országos vagy regionális 
hatóságok hatásköre alá esik, így azok 
aktív bevonását igényli a folyamat minden 
szakaszában; továbbá kiemeli, hogy a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal való párbeszéd az egységes 
piacba vetett bizalom visszaállításának 
egyik alappillére;

Or. en

Módosítás 20
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az érdekeltek teljesebb 
körű és korábban történő bevonásának 
jelentőségét az intézkedések kidolgozása, 
jóváhagyása, végrehajtása és nyomon 
követése szempontjából a növekedés, 
valamint a polgárok jogainak egységes 
piacon történő megerősítése érdekében; 
továbbá kiemeli, hogy a szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal való 
párbeszéd az egységes piacba vetett 
bizalom visszaállításának egyik alappillére;

5. hangsúlyozza az érdekeltek teljesebb 
körű és korábban történő bevonásának 
jelentőségét az intézkedések kidolgozása, 
jóváhagyása, végrehajtása és nyomon 
követése szempontjából a növekedés, 
valamint a polgárok jogainak egységes 
piacon történő megerősítése érdekében; 
továbbá kiemeli, hogy a szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal való 
párbeszéd az egységes piacba vetett 
bizalom visszaállításának egyik alappillére;



AM\855333HU.doc 13/17 PE456.901v01-00

HU

új és merész ötleteket vár a Bizottságtól 
arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne 
javítani e párbeszédet; elvárja a szociális 
partnerek bevonását és véleményük 
kikérését a munkaerőpiacot érintő 
egységes piacról szóló valamennyi fontos 
jogszabállyal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 21
Rovana Plumb

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a Bizottságnak az 
egységes piaccal kapcsolatos valamennyi 
jogszabályban rögzítenie kell az 
alapjogokat; meglátása szerint ezáltal az 
egységes piac alapvető gazdasági 
szabadságainak alkalmazása nem sérti a 
kollektív szerződésekkel és a sztrájkkal 
kapcsolatosan a nemzeti szabályozásban 
meghatározott jogokat;

Or. en

Módosítás 22
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot a szociális 
partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen az egységes 
piac alátámasztását szolgáló jogszabályok 
alkalmazása és érvényesítése esetén, 
továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa 
és ösztönözze a szociális partnereket az 
ezen a téren szerzett tudásuk és 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a 
szociális partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen az egységes 
piac alátámasztását szolgáló jogszabályok 
alkalmazása és érvényesítése esetén,
továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa 
és ösztönözze a szociális partnereket az 
ezen a téren szerzett tudásuk és 
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tapasztalataik megosztásában. tapasztalataik megosztásában.

Or. en

Módosítás 23
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot a szociális 
partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen az egységes 
piac alátámasztását szolgáló jogszabályok 
alkalmazása és érvényesítése esetén, 
továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa 
és ösztönözze a szociális partnereket az 
ezen a téren szerzett tudásuk és
tapasztalataik megosztásában.

6. felhívja a Bizottságot a szociális 
partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen az egységes 
piac alátámasztását szolgáló jogszabályok 
alkalmazása és érvényesítése esetén; kéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
szociális partnerek aktív és hatékony 
részvételét célzó konkrét intézkedésekre, 
továbbá, hogy támogassa és ösztönözze
őket az ezen a téren szerzett tudásuk,
tapasztalataik, valamint legjobb 
gyakorlataik megosztásában.

Or. en

Módosítás 24
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot a szociális 
partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen az egységes 
piac alátámasztását szolgáló jogszabályok
alkalmazása és érvényesítése esetén, 
továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa 
és ösztönözze a szociális partnereket az 
ezen a téren szerzett tudásuk és 
tapasztalataik megosztásában.

6. felhívja a Bizottságot a szociális 
partnerekkel történő szoros 
együttműködésre, különösen arra, hogy 
aktívan vonják be őket az egységes piac 
alátámasztását szolgáló jogszabályok
kidolgozási, javaslati, alkalmazási, 
valamint érvényesítési szakaszaiba,
továbbá kéri a Bizottságot, hogy támogassa 
és ösztönözze a szociális partnereket az 
ezen a téren szerzett tudásuk és 
tapasztalataik megosztásában.
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Or. en

Módosítás 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság a belső piaci 
információs rendszer (IMI) szélesebb 
körű alkalmazását lehetővé tevő stratégia 
kidolgozásával kapcsolatos, illetve a 
hatékonyabb közigazgatási együttműködés 
és a belső piacra vonatkozó jogszabályok
jobb végrehajtása érdekében e stratégia 
egyéb hálózatokkal együtt történő 
alkalmazására vonatkozó javaslatát;

Or. en

Módosítás 26
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli a kis- és 
középvállalkozásoknak a 
munkahelyteremtéshez, valamint a 
fejlődéshez történő jelentős 
hozzájárulását,és  ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy szüntesse meg az új kkv-
k létrehozását gátló akadályokat, valamint 
ösztönözze a vállalkozói szellemet;

Or. en

Módosítás 27
Emilie Turunen
Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy gondolja, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelvben tárgyalt kölcsönös 
értékelési folyamatot nem kell követendő 
példának tekinteni, mivel az inkább az 
irányelvnek a tagállamokban történő 
végrehajtásának és átültetésének 
technikai szempontjaira összpontosul, 
ahelyett, hogy politikai hatásvizsgálatot 
nyújtana; úgy véli, hogy az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályokat 
többdimenziós módszerrel kell értékelni (a 
gazdaságra, a termékekre és 
szolgáltatásokra, valamint a társadalomra 
gyakorolt tényleges hatások), figyelembe 
véve elsősorban az általános érdekű –
postai, szállítási és energiaügyi –
szolgáltatások  liberalizációjával 
kapcsolatos meglévő jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 28
Françoise Castex

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az egységes piac 
hatékony irányításának tiszteletben kell 
tartania az európai szintű tanácsadó 
intézményeket és meg kell erősítenie 
szerepüket, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, 
az ágazati párbeszédet biztosító tanácsok, 
valamint a munkavállalók és fogyasztók 
képviselői vonatkozásában;

Or. en
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Módosítás 29
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottságnak az uniós 
alternatív vitarendezési rendszerek 
ajánlására irányuló kezdeményezéseit;

Or. en


