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Návrh usnesení 

V pořadí 10. odkaz a související poznámky pod čarou zní takto: 

– s ohledem na svá dřívější usnesení, především na usnesení ze dne 13. října 2005 

o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou1, usnesení ze dne 1. června 2006 

o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA2, usnesení ze dne 

28. září 2006 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Indií3, usnesení ze dne 12. 

října 2006 o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a unií Mercosur za účelem 

uzavření meziregionální dohody o partnerství4, usnesení ze dne 22. května 2007 o 

globální Evropě v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti5, usnesení ze 

dne 19. června 2007 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Ruskem6, usnesení 

ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských 

                                                 
1  Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 103. 
2  Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 235. 
3  Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 400.  
4  Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 182. 
5  Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 128. 
6  Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 95. 
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společností na trh1, usnesení ze dne 24. dubna 2008 o „Cestě k reformě Světové 

obchodní organizace“2, usnesení ze dne 5. února 2009 o obchodních a hospodářských 

vztazích s Čínou3, usnesení ze dne 26. března 2009 o dohodě o volném obchodu mezi 

EU a Indií4, usnesení ze dne 21. října 2010 o obchodních vztazích Evropské unie 

s Latinskou Amerikou5, usnesení ze dne 17. února 2011 o uzavření Dohody o volném 

obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou 

republikou na straně druhé6, usnesení ze dne 6. dubna 2011 o budoucí evropské 

mezinárodní investiční politice7, legislativní usnesení ze dne 10. května 2011 o návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro 

dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi8, usnesení ze 

dne 11. května 2011 o současném stavu jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a 

Indií9, usnesení ze dne 11. května 2011 o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem10, 

usnesení ze dne 8. června 2011 o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou11 a na 

usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie 

Evropa 202012, 

(Týká se všech jazykových verzí.) 

 

                                                 
1  Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 16. 
2  Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 77. 
3  Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 132. 
4  Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 166. 
5  Úř. věst. C 12 E, 15.1.2011, s. 256. 
6  Přijaté texty, P7_TA(2011)0063. 
7  Přijaté texty, P7_TA(2011)0141. 
8  Přijaté texty, P7_TA(2011)0206. 
9  Přijaté texty, P7_TA(2011)0224. 
10  Přijaté texty, P7_TA(2011)0225. 
11  Přijaté texty, P7_TA(2011)0257. 
12  Přijaté texty P7_TA(2011)0412. 


