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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.5.2018 A8-0166/1 

Módosítás  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel a civil társadalom és a 

szociális partnerek kereskedelmi 

megállapodások végrehajtásába való 

bevonása erősítheti a közös 

kereskedelempolitika legitimitását és 

eredményességét; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Módosítás  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. kéri a tagállamokat, hogy végre 

oldják fel a beruházó és állam közötti, 

szerződésen alapuló választottbírósági 

eljárás átláthatóságára vonatkozó 

mauritiusi egyezménnyel kapcsolatos 

eljárást, miután az Európai Unió Bírósága 

most már egyértelműsítette a hatásköri 

kérdéseket, és kéri a Bizottságot, hogy e 

tekintetben kettőzze meg erőfeszítéseit; 

kéri továbbá, hogy a tagállamok kétoldalú 

befektetési egyezményeivel kapcsolatos 

szerzett jogokról szóló rendelet 2020-ban 

esedékes felülvizsgálatát hozzák előbbre; 

15. kéri a tagállamokat, hogy végre 

oldják fel a beruházó és állam közötti, 

szerződésen alapuló választottbírósági 

eljárás átláthatóságára vonatkozó 

mauritiusi egyezménnyel kapcsolatos 

eljárást, miután az Európai Unió Bírósága 

most már egyértelműsítette a hatásköri 

kérdéseket, és kéri a Bizottságot, hogy e 

tekintetben kettőzze meg erőfeszítéseit; 

kéri továbbá, hogy a tagállamok kétoldalú 

befektetési egyezményeivel kapcsolatos 

szerzett jogokról szóló rendelet 2020-ban 

esedékes felülvizsgálatát hozzák előbbre; 

szorgalmazza, hogy a felülvizsgálatot 

kísérje jogalkotási javaslat, amely 

megszünteti a rendelet azon fejezetének 

alkalmazását, amelynek értelmében a 

tagállamok saját külön kétoldalú 

beruházási megállapodásokat köthetnek 

harmadik országokkal, megkerülve a 

választottbírósági rendszert meghaladó 

korszerű, kiegyensúlyozott 

beruházásvédelem normáit; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Módosítás  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. ismét felszólítja az EU-t, hogy 

törekedjen megfelelő és hatékony 

megoldások kidolgozására egy átlátható és 

működőképes „társadalmi és környezeti 

nyomon követhetőségi” címkézési 

rendszernek a teljes értékláncban való 

bevezetése érdekében, a kereskedelem 

technikai akadályairól szóló WTO-

megállapodással összhangban, és ezzel 

párhuzamosan nemzetközi szinten is 

segítse elő a hasonló intézkedéseket; 

60. ismét felszólítja az EU-t, hogy 

törekedjen megfelelő és hatékony 

megoldások kidolgozására egy átlátható, 

működőképes és kötelező „társadalmi és 

környezeti nyomon követhetőségi” 

címkézési rendszernek a teljes 

értékláncban való bevezetése érdekében, a 

kereskedelem technikai akadályairól szóló 

WTO-megállapodással összhangban, és 

ezzel párhuzamosan nemzetközi szinten is 

segítse elő a hasonló intézkedéseket; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Módosítás  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki valódi 

stratégiát a kereskedelempolitikára és az 

egyes kereskedelmi megállapodásokra 

vonatkozó tájékoztatással kapcsolatban a 

lehető legtöbb információ átadása és az 

egyes szereplők számára való adaptálása 

érdekében, hogy ez utóbbiak 

kihasználhassák a megállapodások 

előnyeit; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 

megkötött szerződésekre vonatkozó 

figyelemfelhívó intézkedéseket a gazdasági 

szereplők számára, rendszeres párbeszédet 

fenntartva a szakmai szövetségekkel, a 

vállalkozásokkal és a civil társadalommal; 

62. kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki valódi 

stratégiát a kereskedelempolitikára és az 

egyes kereskedelmi megállapodásokra 

vonatkozó tájékoztatással kapcsolatban a 

lehető legtöbb információ átadása és az 

egyes szereplők számára való adaptálása 

érdekében, hogy ez utóbbiak 

kihasználhassák a megállapodások 

előnyeit; hangsúlyozza, hogy egy ilyen 

stratégiának foglalkoznia kell az 

információk tárgyalásokat megelőzően és 

azok közben való elérhetőségének 

kérdésével, és ismételten kéri a 

Bizottságot, hogy folytasson széles körű 

egyeztetéseket a civil társadalommal és a 

szociális partnerekkel, továbbá kellő 

időben tegyen közzé fenntarthatósági 

hatásvizsgálatokat; felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a 

megkötött szerződésekre vonatkozó 

figyelemfelhívó intézkedéseket a gazdasági 

szereplők számára, rendszeres párbeszédet 

fenntartva a szakmai szövetségekkel, a 

vállalkozásokkal és a civil társadalommal; 

Or. en 

 

 


