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Módosítás  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. rámutat arra, hogy Japán számos 

ágazatban, például a járművek, az 

élelmiszer-adalékanyagok, az egészségügyi 

és növényegészségügyi intézkedések, az 

élelmiszer-címkézés és a kozmetikai 

termékek terén kezelte a szükségtelen nem 

vámjellegű intézkedéseket, ezáltal 

csökkentve a megfelelés költségeit, és 

kiszámíthatóbb szabályozási keretet 

teremtve; emlékeztet arra, hogy az 

országnak jogában áll a nemzetközi 

normákhoz képest magasabb szintű 

nemzeti normákat megállapítani, 

amennyiben az a megfelelő egészség-, 

biztonság- vagy fogyasztóvédelem 

érdekében indokolt; megjegyzi továbbá, 

hogy Japán kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a gépjárműipari szabványait 

összehangolja az ENSZ Európai Gazdasági 

Bizottságéival (ENSZ EGB), amelyeket az 

uniós gépkocsigyártók is alkalmaznak; 

5. rámutat arra, hogy európai 

kereskedelmi érdekelt felek kihasználták 

Japán kétségbeejtő helyzetét több 

környezeti és ember okozta katasztrófa és 

az EU–Korea-megállapodás megkötése 

után, hogy két jegyzéket állítsanak össze 

azon nem vámjellegű intézkedésekről, 

amelyeket az érintett vállalatok számos 

ágazatban, például a járművek, az 

élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-

címkézés és a kozmetikai termékek terén 

el kívántak töröltetni annak érdekében, 

hogy csökkentsék megfelelési költségeiket 
és megkönnyítsék a piacra való bejutást, 

valamint arra, hogy kinyilvánították, hogy 
a rendelkezések Japán általi betartása 

előfeltétele az e kereskedelmi 

megállapodásra vonatkozó közvetlen 

tárgyalások megkezdésének; emlékeztet 

arra, hogy az országnak jogában áll a 

nemzetközi normákhoz képest magasabb 

szintű nemzeti normákat megállapítani, 

amennyiben az a megfelelő egészség-, 

biztonság- vagy fogyasztóvédelem 

érdekében indokolt; megjegyzi továbbá, 

hogy Japán kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a gépjárműipari szabványait 

összehangolja az ENSZ Európai Gazdasági 

Bizottságéival (ENSZ EGB), amelyeket az 
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uniós gépkocsigyártók is alkalmaznak; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Módosítás  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. úgy véli, hogy Japán rendkívül 

értékes piac az európai gazdálkodók és 

élelmiszergyártók számára, és megjegyzi, 

hogy az agrár-élelmiszeripari termékeknek 

mintegy 85 %-a vámmentesen léphet majd 

be Japánba; rámutat arra, hogy egy 

átmeneti időszakot követően a feldolgozott 

mezőgazdasági termékek szintén 

vámmentesen juttathatók a japán piacra; 

üdvözli, hogy a megállapodás jelentős 

exportlehetőségeket biztosít az uniós agrár-

élelmiszeripari termékek – például a bor, a 

marhahús, a sertéshús és a sajt – számára, 

és hogy 205 európai földrajzi jelzést 

részesít védelemben, és lehetőség van 

további földrajzi jelzések felvételére, ami a 

korábbi kereskedelmi megállapodásokhoz 

képest jelentős előrelépést jelent, és az 

élelmiszer-ágazatban különösen fontos a 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

számára; kéri a tárgyalások három év 

múlva történő folytatását az oltalom alatt 

álló földrajzi jelzések listájának bővítésére 

vonatkozó lehetőségek értékelése céljából, 

és elvárja, hogy mindkét fél a lehető 

legnagyobb figyelmet fordítsa a 

fenntartható mezőgazdaságra, ideértve a 

kisüzemi élelmiszer-termelést és a 

vidékfejlesztést is; 

7. úgy véli, hogy Japán rendkívül 

értékes piac az európai gazdálkodók és 

élelmiszergyártók számára, és megjegyzi, 

hogy az agrár-élelmiszeripari termékeknek 

mintegy 85 %-a vámmentesen léphet majd 

be Japánba; figyelmeztet arra, hogy bár a 

rizs esetében tettek védintézkedéseket, sok 

más, a japán gazdálkodók és élelmiszer-

termelők számára döntő fontosságú 

termék az uniós kivitel támasztotta 

rendkívül kiélezett versennyel szembesül 

majd; rámutat arra, hogy egy átmeneti 

időszakot követően a feldolgozott 

mezőgazdasági termékek szintén 

vámmentesen juttathatók a japán piacra, 

valamint hogy a megállapodás jelentős 

exportlehetőségeket biztosít az uniós agrár-

élelmiszeripari termékek – például a bor, a 

marhahús, a sertéshús és a sajt – számára; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a japán 

piacra belépő uniós élelmiszeripari 

termékek számának drámai növekedése 

veszélybe sodorhatja a japán gazdálkodók 
és kisüzemi élelmiszergyártók 

megélhetését, és hangsúlyozza, hogy 

hatékony és gyors védintézkedésekből 

védőhálót kell kialakítani; üdvözli, hogy a 

megállapodás 205 európai földrajzi jelzést 

részesít védelemben, és lehetőség van 
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további földrajzi jelzések felvételére, ami a 

korábbi kereskedelmi megállapodásokhoz 

képest jelentős előrelépést jelent, és az 

élelmiszer-ágazatban különösen fontos a 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

számára; kéri a tárgyalások három év 

múlva történő folytatását az oltalom alatt 

álló földrajzi jelzések listájának bővítésére 

vonatkozó lehetőségek értékelése céljából, 

és elvárja, hogy mindkét fél a lehető 

legnagyobb figyelmet fordítsa a 

fenntartható mezőgazdaságra, ideértve a 

kisüzemi élelmiszer-termelést és a 

vidékfejlesztést is; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Módosítás  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli a Párizsi Megállapodás és 

más többoldalú környezetvédelmi 

megállapodások hatékony végrehajtása 

melletti elkötelezettséget az 

éghajlatváltozás elleni fellépés, valamint a 

fenntartható erdőgazdálkodás (és a 

jogellenes fakivágás elleni küzdelem) és 

halászat (a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat elleni fellépés) 

érdekében; hangsúlyozza, hogy az uniós 

piacra behozott termékekere továbbra is az 

uniós jogszabályokat és normákat kell 

alkalmazni, és hogy konkrétan az uniós 

fakitermelési rendelet (a 995/2010/EU 

rendelet) tiltja a jogellenesen kitermelt fa 

uniós piacon való forgalmazását, és 

kötelező átvilágítási rendszert hoz létre; 

felhívja mindkét felet arra, hogy szorosan 

működjön együtt a fenntartható fejlődéssel 

foglalkozó fejezet keretében a bevált 

gyakorlatok megosztása és az ilyen tárgyú 

jogszabályok végrehajtásának megerősítése 

érdekében, többek között a jogellenes 

fakitermelés elleni leghatékonyabb 

intézkedésekre és a jogellenesen kitermelt 

fa Unióból Japánba való kivitelének 

megakadályozásának kiemelt kezelésére 

vonatkozóan; 

10. üdvözli a Párizsi Megállapodás és 

más többoldalú környezetvédelmi 

megállapodások hatékony végrehajtása 

melletti elkötelezettséget az 

éghajlatváltozás elleni fellépés, valamint a 

fenntartható erdőgazdálkodás (és a 

jogellenes fakivágás elleni küzdelem) és 

halászat (a jogellenes, be nem jelentett és 

szabályozatlan halászat elleni fellépés) 

érdekében; fokozott együttműködésre 

szólít fel a veszélyeztetett tengeri fajok, 

például a kékúszójú tonhal megmentése 

érdekében, és kéri, hogy hagyjanak fel 

végre a bálnavadászattal; különösképp 

felszólítja Japánt, hogy tartsa tiszteletben 

a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 

határozatait, és tiltsa be a tudományos 

célból folytatott bálnavadászatot, amellyel 

a kereskedelmi célú bálnavadászatot 

leplezik; hangsúlyozza, hogy az uniós 

piacra behozott termékekre továbbra is az 

uniós jogszabályokat és normákat kell 

alkalmazni, és hogy konkrétan az uniós 

fakitermelési rendelet (a 995/2010/EU 

rendelet) tiltja a jogellenesen kitermelt fa 

uniós piacon való forgalmazását, és 

kötelező átvilágítási rendszert hoz létre; 

felhívja mindkét felet arra, hogy szorosan 

működjön együtt a fenntartható fejlődéssel 



 

AM\1171400HU.docx  PE631.563v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

foglalkozó fejezet keretében a bevált 

gyakorlatok megosztása és az ilyen tárgyú 

jogszabályok végrehajtásának megerősítése 

érdekében, többek között a jogellenes 

fakitermelés elleni leghatékonyabb 

intézkedésekre és a jogellenesen kitermelt 

fa Unióból Japánba való kivitelének 

megakadályozásának kiemelt kezelésére 

vonatkozóan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Módosítás  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 

partnerségi megállapodás megerősíti a 

tagállami hatóságok azon jogát, hogy a 

közszolgáltatásokat teljes mértékben helyi, 

regionális vagy nemzeti szinten határozzák 

meg, nyújtsák és szabályozzák, és hogy az 

e megállapodásban rögzített negatív lista 

nem akadályozza meg a kormányokat 

abban, hogy bármilyen privatizált 

szolgáltatást visszahozzanak a közszférába, 

vagy teljesen új közüzemeket hozzanak 

létre; úgy véli, hogy a pozitív listán 

alapuló megközelítést – mint a WTO 

szolgáltatások kereskedelméről szóló 

általános egyezménye (GATS) esetében is 

– általános elvként előnyben kell 

részesíteni; tudomásul veszi, hogy a 

gazdasági partnerségi megállapodásban 

mindkét fél kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a közületi vízgazdálkodást az 

általános közszolgáltatásokra vonatkozó 

mentesség részeként védelemben részesíti; 

14. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 

partnerségi megállapodás megerősíti a 

tagállami hatóságok azon jogát, hogy a 

közszolgáltatásokat teljes mértékben helyi, 

regionális vagy nemzeti szinten határozzák 

meg, nyújtsák és szabályozzák; elítéli, 

hogy negatív listán alapuló megközelítést 

alkalmaznak a megállapodásban, és 

megismétli, hogy saját értelmezése szerint 

a megállapodás egyetlen kikötése sem 
akadályozza meg a kormányokat, valamint 

a helyi vagy regionális hatóságokat abban, 

hogy bármilyen privatizált szolgáltatást 

visszahozzanak a közszférába, vagy 

teljesen új közüzemeket hozzanak létre; 

ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottságnak – 

mint a WTO szolgáltatások 

kereskedelméről szóló általános 

egyezménye (GATS) esetében is – 

általános elvként a pozitív listán alapuló 

megközelítést kellene alkalmaznia 

valamennyi, európai uniós kereskedelmi 

megállapodásról folytatott tárgyalás 

során; üdvözli, hogy a gazdasági 

partnerségi megállapodásban mindkét fél 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a közületi 

vízgazdálkodást az általános 

közszolgáltatásokra vonatkozó mentesség 
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részeként védelemben részesíti, azonban 

mélységesen elítéli, hogy a negatív listán 

alapuló megközelítés következtében a 

szennyvízkezelést nem mentesítették; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Módosítás  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy a 

megállapodás fenntartja a felek szuverén 

jogát arra, hogy pénzügyi és 

bankágazatukat prudenciális és felügyeleti 

okokból szabályozzák; felhívja mindkét 

partnert arra, hogy a pénzügyi 

szabályozási fórumot használják fel a 

globális pénzügyi rendszer javítására; 

17. elítéli, hogy a megállapodás nem 

tartja fenn megfelelő mértékben a felek 

szuverén jogát arra, hogy pénzügyi és 

bankágazatukat prudenciális és felügyeleti 

okokból szabályozzák; mélységes 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

pénzügyi  szolgáltatások gazdasági 

partnerségi megállapodás általi 

liberalizációja túl széles körűnek fog 

bizonyulni, mivel kiterjed valamennyi 

pénzügyi kötődésű pozícióra, továbbá 

valamennyi pénzügyi termékre és 

innovációra; emlékeztet arra, hogy e 

termékek között voltak a 2008. évi globális 

pénzügyi válság  középpontját képező 

toxikus eszközök is; figyelmeztet arra, 

hogy a tárgyaló felek által közösen 

elfogadott, homályos szabályozási 

együttműködési rendszert figyelembe véve 

is, amelynek célja a magánszereplők 

költségeinek és szabályozási terheinek 

csökkentése, meglehetősen nagy 

kihívásnak bizonyulhat a következő 
pénzügyi válságok elkerülése; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Módosítás  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 17a. felhívja a feleket, hogy 

rendszeresen készítsenek tanulmányokat a 

gazdasági partnerségi megállapodásnak a 

pénzügyi stabilitásra és a pénzügyi 

szabályozás mozgásterére gyakorolt 

hatásáról; felhívja továbbá a feleket, hogy 

a pénzügyi szabályozást zárják ki a 

beruházásvédelmi választottbíráskodásra 

vonatkozó valamennyi jövőbeli 

megállapodás hatálya alól; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Módosítás  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) 

(2018/0091M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. kéri a szabályozási együttműködési 

bizottság működésének átláthatóságát, és 

valamennyi érdekelt fél, különösen a 

szakszervezetek és a civil társadalmi 

szervezetek megfelelő bevonását, ezt 

ugyanis előfeltételnek kell tekinteni annak 

eléréséhez, hogy a megállapodást és 

következményeit a közvélemény bizalom 

övezze; hangsúlyozza, hogy a Parlamentet 

rendszeresen tájékoztatni kell a 

szabályozási együttműködési bizottságban 

hozott döntésekről; 

20. kéri a szabályozási együttműködési 

bizottság működésének átláthatóságát és 

parlamenti felügyeletét, és az érdekelt 

felek, különösen a szakszervezetek és a 

civil társadalmi szervezetek megfelelő 

bevonását, ezt ugyanis előfeltételnek kell 

tekinteni annak eléréséhez, hogy a 

megállapodást és következményeit a 

közvélemény bizalom övezze; 

hangsúlyozza, hogy a Parlamentet 

rendszeresen tájékoztatni kell a vegyes 

tanács és a megállapodás által létrehozott 

valamennyi bizottság, többek között a 

pénzügyi szabályozási fórum számára 

kidolgozott és az ezek által meghozott 

döntésekről; ragaszkodik ahhoz, hogy 

teljes körű hozzáférést biztosítsanak az 

Európai Parlament és a nemzeti 

parlamentek képviselői számára a 

szabályozási együttműködési bizottság, a 

pénzügyi szabályozási fórum, valamint a 

kereskedelemmel és a fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó bizottság 

valamennyi előkészítő dokumentumához; 

ragaszkodik a vegyes tanács, valamint az 

annak alárendelt valamennyi bizottság és 

szerv ülésein részt vevő személyekre 

vonatkozó átláthatósági nyilvántartás 

létrehozásához; 
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21. tudomásul veszi, hogy a külön 

beruházási megállapodásról folytatódnak a 

tárgyalások, amelyeket az Európai 

Parlament szorosan nyomon követ majd; 

megállapítja, hogy a Bizottság más 

partnerekkel kötött megállapodásokban egy 

multilaterális beruházási bíróság 

létrehozásáig bevezette a beruházási 

vitákkal foglalkozó bírósági rendszert; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a beruházó 

és állam közötti vitarendezésről szóló, régi 

mechanizmus elfogadhatatlan, és az ahhoz 

való visszatérésre nincs felhatalmazás; 

21. tudomásul veszi, hogy a külön 

beruházási megállapodásról folytatódnak a 

tárgyalások, amelyeket az Európai 

Parlament szorosan nyomon követ majd; 

megállapítja, hogy a Bizottság más 

partnerekkel kötött megállapodásokban egy 

multilaterális beruházási bíróság 

létrehozásáig bevezette a beruházási 

vitákkal foglalkozó bírósági rendszert; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a beruházó 

és állam közötti vitarendezésről szóló, régi 

mechanizmus elfogadhatatlan, és az ahhoz 

való visszatérésre nincs felhatalmazás; 

felhívja a feleket, hogy a beruházásokkal 

összefüggésben felmerülő jogviták esetén 

forduljanak saját bírósági rendszereikhez; 

ragaszkodik ahhoz, hogy a törvény előtti 

egyenlőség elve érvényesüljön a polgárok, 

valamint a hazai és külföldi befektetők 

számára; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. üdvözli, hogy az EU és Japán 2018. 

július 17-én sikeresen lezárták a kölcsönös 

elismerési határozatról szóló tárgyalásokat, 

és megállapodtak abban, hogy 

„egyenértékűnek” ismerik el egymás 

adatvédelmi rendszereit, ami lehetővé teszi 

majd az adatok biztonságosabb áramlását 

az Unió és Japán között; rámutat arra, hogy 

az érintett adatvédelmi hatóságok fontos 

szerepet játszanak az adatvédelem 

megfelelő szintjének biztosításában; 

megállapítja, hogy a megállapodás 

tartalmaz egy felülvizsgálati záradékot a 

határokon átnyúló adattovábbításról szóló 

rendelkezések három éven belüli értékelése 

céljából, és elismeri a digitális gazdaság 

növekvő jelentőségét a növekedés és a 

foglalkoztatás szempontjából; emlékeztet 

arra, hogy valamennyi kereskedelmi 

megállapodásnak maradéktalanul 

tiszteletben kell tartania az adatvédelemre 

és a magánélet védelmére vonatkozó uniós 

vívmányokat, ideértve az általános 

adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 

rendelet), és hangsúlyozza, hogy minden 

jövőbeli eredményt a Parlament 

egyetértésétől kell függővé tenni, és 

tiszteletben kell tartani az uniós polgárok 

22. elítéli, hogy a Bizottság és a japán 

kormány 2018. július 17-én sikeresen 

lezárták a kölcsönös elismerési határozatról 

szóló tárgyalásokat, és megállapodtak 

abban, hogy „egyenértékűnek” ismerik el 

egymás adatvédelmi rendszereit, ami 

lehetővé teszi majd az adatok akadálytalan 

áramlását az Unió és Japán között; 

hangsúlyozza, hogy ez a személyes adatok 

és felhasználói profilok megnövekedett 

kereskedelméhez vezet, és nyomatékosan 

kéri a feleket, hogy akadályozzák meg, 

hogy a vállalati vagy kormányzati 

szereplők visszaéljenek ezekkel, és 

visszaélés esetén függesszék fel az 

elismerési dokumentum érvényességét; 
rámutat arra, hogy az érintett adatvédelmi 

hatóságok fontos szerepet játszanak az 

adatvédelem megfelelő szintjének 

biztosításában; megállapítja, hogy a 

megállapodás tartalmaz egy felülvizsgálati 

záradékot a határokon átnyúló 

adattovábbításról szóló rendelkezések 

három éven belüli értékelése céljából; 

elismeri a digitális gazdaság növekvő 

jelentőségét a növekedés és a 

foglalkoztatás szempontjából; emlékeztet 

arra, hogy valamennyi kereskedelmi 
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alapvető jogait; megállapodásnak maradéktalanul 

tiszteletben kell tartania az adatvédelemre 

és a magánélet védelmére vonatkozó uniós 

vívmányokat, ideértve az általános 

adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 

rendelet), és hangsúlyozza, hogy minden 

jövőbeli eredményt a Parlament 

egyetértésétől kell függővé tenni, és 

tiszteletben kell tartani az uniós polgárok 

alapvető jogait; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. kéri a gazdasági partnerségi 

megállapodás végrehajtásának 

felfüggesztését mindaddig, amíg olyan új 

szöveg nem kerül benyújtásra, amely 

megfelelően tükrözi a Parlament által 

ezen állásfoglalásban kifejezett 

valamennyi igényt; 

Or. en 

 

 


