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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/13

Módosítás 13
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves 
jelentés(2019/2197(INI))Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. sajnálja, hogy a jelenlegi kormány 
az általános közbeszerzési megállapodástól 
való visszalépést fontolgatja; sürgeti a 
kormányt, hogy maradjon részes fele e 
megállapodásnak;

22. mélységesen sajnálja, hogy a 
jelenlegi kormány nem írta alá a Párizsi 
Megállapodást, kilépett a nukleáris 
fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló szerződésből és 
az iráni nukleáris programról szóló bécsi 
megállapodásból, most pedig az általános 
közbeszerzési megállapodástól való 
visszalépést fontolgatja; reméli, hogy a 
következő kormány újragondolja azokat a 
politikai lehetőségeket, amelyek nagyon 
károsak az amerikai népre és a világra 
nézve;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Módosítás 14
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. üdvözli az EU–Japán 
szabadkereskedelmi megállapodás 2019. 
február 1-jei hatálybalépését, és megjegyzi, 
hogy a megállapodás első évi 
végrehajtását követően13 megadott első 
adatok szerint a Japánba irányuló uniós 
kivitel 6,6 %-kal nőtt az előző év azonos 
időszakához képest;
________________

32. tudomásul veszi az EU–Japán 
szabadkereskedelmi megállapodás 2019. 
február 1-jei hatálybalépését és 
végrehajtásának kezdetét, és felhívja a 
Bizottságot, hogy tárgyalja azt újra annak 
érdekében, hogy a megállapodás 
igazodjon az EU és a világ többi része 
előtt álló új kihívásokhoz;

13semmis

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/15

Módosítás 15
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. üdvözli az EU és Szingapúr közötti 
kereskedelmi megállapodás 2019. 
november 21-i hatálybalépését; üdvözli az 
EU–Vietnám megállapodás végrehajtása 
felé tett előrelépést, és folyamatos és gyors 
előrelépésre szólít fel, különösen a közös 
intézmények létrehozása, valamint az 
emberi jogi kérdéseket illetően még 
hátralevő alapvető ILO-egyezmények és -
kötelezettségvállalások megerősítése terén, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy az EKSZ-
szel együttműködve biztosítsa azok 
konkrét végrehajtását; felhívja a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az EU–
Vietnám beruházásvédelmi 
megállapodást, hogy az az EU–Vietnam 
szabadkereskedelmi megállapodással 
együtt a lehető leghamarabb hatályba 
léphessen; megjegyzi, hogy 2018-ban az 
EU mintegy 13,8 milliárd euró értékű árut 
exportált Vietnámba, és rámutat arra, 
hogy a szabályalapú szabadkereskedelmi 
megállapodások és a beruházásvédelmi 
megállapodások biztosítani fogják a 
kiszámíthatóságot és a jogállamiságot a 
befektetők számára, valamint pozitívan 
növelik majd az exportot mindkét 
irányban, és stabilitást és bizalmat 
teremtenek a kkv-k számára; úgy véli, 
hogy ezek a megállapodások előrelépést 
jelentenek egy, a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetségének (ASEAN) egész térségével 

33. tudomásul veszi az EU és 
Szingapúr közötti kereskedelmi 
megállapodás 2019. november 21-i 
hatálybalépését, és az EU–Vietnám-
megállapodás végrehajtását, és felszólít 
annak felülvizsgálatára annak érdekében, 
hogy összhangba kerüljön az olyan új 
kihívásokkal, mint az éghajlatváltozás és a 
járványok;
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kötendő szabadkereskedelmi 
megállapodás felé;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/16

Módosítás 16
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
35 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

35. hangsúlyozza a Latin-Amerikával 
fenntartott, kölcsönösen előnyös 
kereskedelmi és politikai kapcsolatok 
megerősítésének fontosságát; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Unió és Latin-
Amerika szoros együttműködést folytat 
egymással történelmi, kulturális és 
gazdasági kötelékeik alapján, és a latin-
amerikai és karib-tengeri térség (LAC) 
jelenti az EU ötödik legnagyobb 
kereskedelmi partnerét; úgy véli, hogy az 
EU jelenléte a térségben alapvető 
fontosságú mind a közös értékeken alapuló 
együttműködés fokozása szempontjából, 
mind pedig az EU külső fellépési 
politikájának folytatása szempontjából, 
nevezetesen a többoldalú, szabályokon 
alapuló kereskedelmi rendszer 
megerősítése szempontjából; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegye egyértelművé a 
jövőbeli kereskedelmi és társulási 
megállapodásokkal kapcsolatos szándékát 
a szöveg megbontása kapcsán;

35. hangsúlyozza a Latin-Amerikával 
fenntartott, kölcsönösen előnyös 
kereskedelmi és politikai kapcsolatok 
megerősítésének fontosságát; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Unió és Latin-
Amerika szoros együttműködést folytat 
egymással történelmi, kulturális és 
gazdasági kötelékeik alapján, és a latin-
amerikai és karib-tengeri térség (LAC) 
jelenti az EU ötödik legnagyobb 
kereskedelmi partnerét; úgy véli, hogy az 
EU jelenléte a térségben alapvető 
fontosságú mind a közös értékeken alapuló 
együttműködés fokozása szempontjából, 
mind pedig az EU külső fellépési 
politikájának folytatása szempontjából, 
nevezetesen a többoldalú, szabályokon 
alapuló kereskedelmi rendszer 
megerősítése szempontjából; úgy véli, 
hogy nagyon antidemokratikus lenne 
folytatni azt a szándékot, hogy a nemzeti 
parlamenteket kizárják a társulási 
megállapodások teljes egészének 
ratifikálási folyamatából, figyelembe véve 
a polgárok mindennapi életére gyakorolt 
jelentős hatásukat;

Or. en



AM\1214595HU.docx PE658.341v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/17

Módosítás 17
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. hangsúlyozza az EU–Mexikó 
társulási megállapodás nemrégiben 
megkötött aktualizálásának és a Mercosur 
társulási megállapodás megkötésének 
fontosságát, mivel mindkettőnek megvan a 
lehetősége arra, hogy elmélyítse stratégiai 
partnerségünket Latin-Amerikával, 
további lehetőségeket teremtsen az ezen 
országokkal fenntartott kereskedelmi 
kapcsolatainkban, és segítse az európai 
gazdaság ellátási láncainak 
diverzifikálását; úgy véli, hogy az EU és a 
Mercosur közötti társulási megállapodás 
jelenti a legnagyobb „tömbök közötti” 
megállapodást, és magában hordozza 
annak lehetőségét, hogy egy mintegy 800 
millió polgárt magában foglaló, 
kölcsönösen előnyös nyitott piaci térséget 
hozzon létre; emlékeztet arra, hogy ennek 
a megállapodásnak – az Európai Unió 
összes többi kereskedelmi 
megállapodásához hasonlóan – 
tisztességes versenyfeltételeket kell 
biztosítania, és szavatolnia kell az európai 
termelési előírások és módok tiszteletben 
tartását; emlékeztet arra, hogy a 
megállapodás tartalmaz egy kötelező erejű 
fejezetet a fenntartható fejlődésre 
vonatkozóan, amelyet alkalmazni kell, 
végre kell hajtani és teljes körűen értékeli 
kell, emellett konkrét 
kötelezettségvállalásokat tartalmaz a 

36. tudomásul veszi az EU–Mexikó 
társulási megállapodás nemrégiben lezárult 
parafálását és az EU–Mercosur társulási 
megállapodást; emlékeztet arra, hogy ezek 
a megállapodások a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezeteket 
tartalmaznak, de nem rendelkeznek olyan 
mechanizmussal, amely érvényesíthetővé 
tenné őket, és kéri a Tanácsot, hogy 
tartózkodjon azok aláírásától; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben 
tárgyalja újra az uniós 
kereskedelempolitikát a Párizsi 
Megállapodásnak és az ILO normáinak 
való teljes körű megfelelés biztosítása 
érdekében, és hogy a világjárvány során 
tapasztalt hiányosságok fényében ismerje 
el, hogy az EU-nak sürgősen helyre kell 
állítania a független termelési 
kapacitásokat valamennyi stratégiai 
ágazatban;
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munkajogokkal és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban, beleértve az éghajlatról 
szóló Párizsi Megállapodás és a 
kapcsolódó végrehajtási szabályok 
alkalmazását;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Módosítás 18
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37. meg van győződve arról, hogy a 
Chilével kötött társulási megállapodás 
aktualizálása tovább fokozza az EU 
jelenlétét a tágabb régióban, és elősegíti a 
fenntartható fejlődésen, a 
környezetvédelmi és munkaügyi normák 
erősebb védelmén, valamint az emberi 
jogok tiszteletben tartásán alapuló 
nemzetközi kereskedelmi menetrend 
előmozdítását; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a folyamatban lévő 
tárgyalások valósítsák meg ezeket az 
elveket, és hogy időben megállapodásra 
lehessen jutni;

37. úgy véli, hogy a Chilével kötött 
társulási megállapodás aktualizálását 
összhangba kell hozni a fenntartható 
fejlődésen, a környezetvédelmi és 
munkaügyi normák erősebb védelmén, 
valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartásán alapuló nemzetközi kereskedelmi 
menetrend előmozdításával; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
folyamatban lévő tárgyalások valósítsák 
meg ezeket az elveket;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Módosítás 19
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
37 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

37a. osztja a több tagállam parlamentje 
által az EU–Mercosur-megállapodással 
kapcsolatban kifejezett mély aggodalmat, 
tekintettel arra, hogy az veszélyt jelent az 
amazóniai régióra, az őslakos 
közösségekre, a mindkét régióból 
származó kis- és közepes méretű 
mezőgazdasági termelőkre, az ipari 
munkahelyekre Argentínában és 
Brazíliában, az élelmezésbiztonságra az 
EU-ban a tiltott, bár az EU vegyipara által 
sokat exportált növényvédő szerek 
tömeges használata miatt, valamint a 
demokráciára, figyelembe véve a 
jogállamiság megsértését és a kisebbségek 
elnyomását Brazíliában;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Módosítás 20
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. ambiciózus menetrendre szólít fel 
a szabadkereskedelmi megállapodásokra 
irányuló tárgyalások során, különösen 
Ausztráliával és Új-Zélanddal, 
Tunéziával, Marokkóval és Indonéziával, 
valamint a zöld megállapodással 
összhangban, szem előtt tartva bizonyos 
mezőgazdasági termékek, például a 
marhahús, a juhhús, a tejtermékek és a 
gyümölcsök érzékeny jellegét; megismétli 
a Tajvannal folytatandó beruházási 
tárgyalások gyors megnyitására irányuló 
felhívását, és felkéri a Bizottságot, hogy 
készítsen megalapozó tanulmányt;

38. felszólítja az Ausztráliával és Új-
Zélanddal, Tunéziával, Marokkóval és 
Indonéziával kötendő új 
szabadkereskedelmi megállapodásokról 
szóló tárgyalások azonnali befagyasztását 
mindaddig, amíg létre nem jön egy olyan 
új kereskedelempolitika, amely a zöld 
megállapodással összhangban van, 
tekintettel bizonyos mezőgazdasági 
termékek, például a marhahús, a juhhús, a 
tejtermékek és a gyümölcsök érzékeny 
jellegére;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/21

Módosítás 21
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. emlékeztet az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodással (CETA) 
kapcsolatos pozitív fejleményekre; 
megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes 
naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-
élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal 
nőtt az előző három év átlagához képest; 
emlékeztet arra, hogy az EU Kanadával 
folytatott kereskedelméből származó 
többlete 60 %-kal nőtt, és további 
lehetőségeket teremtett exportőreink 
számára; emlékeztet arra is, hogy a 
megállapodás előzetes hatálybalépése 
után a két fél szilárd partnerséget hozott 
létre az által, hogy az eredeti szöveget 
fontos ajánlásokkal egészítette ki a 
kereskedelem, az éghajlat-politika, 
valamint a Párizsi Megállapodás, a 
kereskedelmi és nemi szempontok, 
továbbá a kis- és közepes méretű 
vállalkozások tekintetében, és úgy véli, 
hogy ez bizonyítja a kereskedelmi 
megállapodás végrehajtásának 
dinamikáját; felkéri a Bizottságot, hogy 
továbbítsa a Parlamentnek az uniós kkv-k 
exportjára és a megállapodás általános 
fenntarthatóságára vonatkozó legfrissebb 
adatokat; emlékeztet a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
végrehajtása és nyomon követése 
megerősítésének fontosságára;

43. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy Kanada megsértette az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodást (CETA), 
amint arra a Bizottság 
élelmezésbiztonsági szakértői 2014-ben, 
majd 2020-ban is rámutattak, különös 
tekintettel a Kanadából származó 
marhahús nyomon követhetőségére, a 
kanadai hatóságok együttműködésének 
hiányára, ami lehetetlenné teszi az EU 
számára annak ellenőrzését, hogy nem 
használnak-e növekedési hormonokat, 
valamint az uniós határforgalom-
ellenőrzési és egészségügyi hatóságok 
illetékes szerveinek toleranciájára az 
élelmezésbiztonság megsértése 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezt a 
megállapodást újra kell tárgyalni annak 
érdekében, hogy összeegyeztethető legyen 
a zöld megállapodással és az 
elővigyázatosság elvével, valamint hogy a 
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezet végrehajthatóvá váljon;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/22

Módosítás 22
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vonják be különösen a kereskedelmi 
tárgyalásokban részt vevő valamennyi fél 
nemzeti parlamentjét, civil társadalmát és 
magánszektorát; kéri a szociális partnerek 
és civil társadalom fokozott részvételét és a 
velük való konzultációt a kereskedelmi 
megállapodások tárgyalásában és 
végrehajtásában, különösen a belső 
tanácsadó csoportok hatáskörében, melyek 
nyomonkövetési szerepét ki lehetne 
terjeszteni a kereskedelmi megállapodások 
minden részére, és nem korlátozni azt csak 
a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetekre;

48. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vonják be különösen a kereskedelmi 
tárgyalásokban részt vevő valamennyi fél 
nemzeti parlamentjét, civil társadalmát és 
magánszektorát; kéri a szociális partnerek 
és civil társadalom fokozott részvételét és a 
velük való konzultációt a kereskedelmi 
megállapodások tárgyalásában és 
végrehajtásában, különösen a belső 
tanácsadó csoportok hatáskörében, melyek 
nyomonkövetési szerepét ki lehetne 
terjeszteni a kereskedelmi megállapodások 
minden részére, és nem korlátozni azt csak 
a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetekre; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre egyértelmű és független 
eljárást az olyan követelések kezelésére, 
mint amilyen a perui civil társadalom 
által benyújtott követelés;
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