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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0052/155

Módosítás 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0052/2019
Nicola Danti
Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra 
vonatkozó program
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac hatékonyabbá tétele, az 
akadályok megelőzésének és 
megszüntetésének elősegítése, az uniós jog 
kidolgozásának, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása a következő 
területeken: az áruk és szolgáltatások belső 
piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, 
valamint a társasági jog, a szerződéses és 
szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni 
küzdelem, a tőke szabad mozgása, a 
pénzügyi szolgáltatások és a verseny, 
beleértve az irányítási eszközök 
fejlesztését;

a) a belső piac hatékonyabbá tétele, az 
uniós jog kidolgozásának, végrehajtásának 
és érvényesítésének támogatása a 
következő területeken: az áruk és 
szolgáltatások belső piaca, a közbeszerzés, 
a piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a 
szerződéses és szerződésen kívüli jog, a 
pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad 
mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a 
verseny, beleértve az irányítási eszközök 
fejlesztését;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0052/156

Módosítás 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0052/2019
Nicola Danti
Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra 
vonatkozó program
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az emberek, az állatok és a 
növények magas szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, valamint az állatjólét javítása, illetve 
a fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás;

e) az emberek, az állatok és a 
növények legmagasabb szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, valamint az állatjólét javítása, illetve 
a fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0052/157

Módosítás 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0052/2019
Nicola Danti
Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra 
vonatkozó program
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, a polgárokat és a 
fogyasztókat, a civil társadalmat és a 
hatóságokat is beleértve;

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, a munkavállalókat, a 
polgárokat és a fogyasztókat, a civil 
társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0052/158

Módosítás 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0052/2019
Nicola Danti
Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra 
vonatkozó program
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a programhoz nem társult 
harmadik országban letelepedett 
jogalanyok kivételesen jogosultak a 
részvételre, amennyiben az intézkedés az 
Unió célkitűzéseit követi, és az Unión 
kívüli tevékenységek elősegítik azon 
tagállami területeken végrehajtott 
beavatkozások hatékonyságát, amelyekre 
a Szerződések vonatkoznak.

törölve

Or. en


