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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

30. podporuje obnovenie rokovaní 
o dohode o pridružení medzi EÚ a 
združením Mercosur – vzhľadom na to, že 
dohoda o pridružení tohto druhu, ktorá má 
mimoriadny význam a bude sa týkať 700 
miliónov ľudí, by bola v prípade rýchleho 
uzavretia najambicióznejšou dohodou 
dvoch regiónov na svete – a preto 
zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal 
byť úzko zapojený do všetkých etáp 
rokovania; uvedomuje si, že otázky 
poľnohospodárstva budú v rokovaniach 
jednou z citlivých tém; zdôrazňuje, že 
v závere je potrebné dosiahnuť pre obe 
strany vyvážený výsledok tým, že sa 
zabezpečí, aby sa plne zohľadnil najnovší 
vývoj vo svetovom hospodárstve, 
celosvetové výzvy v oblasti životného 
prostredia, ako je zmena klímy, a 
požiadavky a záležitosti, ktoré predložil 
Parlament; 

30. podporuje obnovenie rokovaní 
o dohode o pridružení medzi EÚ a 
združením Mercosur – vzhľadom na to, že 
dohoda o pridružení tohto druhu, ktorá má 
mimoriadny význam a bude sa týkať 700 
miliónov ľudí, by bola v prípade rýchleho 
uzavretia najambicióznejšou dohodou 
dvoch regiónov na svete – a preto 
zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal 
byť úzko zapojený do všetkých etáp 
rokovania; uvedomuje si, že otázky 
poľnohospodárstva budú v rokovaniach 
jednou z citlivých tém; žiada, aby sa dovoz 
poľnohospodárskych výrobkov do EÚ 
povolil len vtedy, keď spĺňa európske 
normy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, 
dobrých životných podmienok zvierat 
a životného prostredia, ako aj minimálne 
sociálne normy; zdôrazňuje, že v závere je 
potrebné dosiahnuť pre obe strany 
vyvážený výsledok tým, že sa zabezpečí, 
aby sa plne zohľadnil najnovší vývoj 
vo svetovom hospodárstve, celosvetové 
výzvy v oblasti životného prostredia, ako je 
zmena klímy, a požiadavky a záležitosti, 
ktoré predložil Parlament; 
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