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Amendamentul 35
Agnes Jongerius, Paul Tang, Lara Wolters, Vera Tax, Aurore Lalucq, Andreas 
Schieder, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Delara Burkhardt, Maria Noichl, Günther 
Sidl, Hannes Heide, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, Dietmar Köster, Evelyne Gebhardt, 
Anna Cavazzini, Maria Arena, Bas Eickhout, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, 
Emmanuel Maurel, Leila Chaibi, Marc Tarabella, Udo Bullmann, Ismail Ertug, Marc 
Angel, Tanja Fajon, Klára Dobrev, Nora Mebarek, Mohammed Chahim, Eric Andrieu, 
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Pierre Larrouturou, Helmut Scholz, Cornelia 
Ernst, Martin Schirdewan, Gabriele Bischoff

Raport A9-0160/2020/REV
Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. reamintește poziția sa exprimată în 
raportul său anterior referitor la punerea în 
aplicare a politicii comerciale comune; 
subliniază că planul de acțiune în 15 puncte 
din 27 februarie 2018, întocmit de 
serviciile Comisiei, reprezintă o bază bună 
de reflecție pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; arată că acordurile de 
nouă generație conțin clauze privind 
drepturile omului și capitole privind 
dezvoltarea durabilă a căror punere în 
aplicare deplină și integrală vizează 
garantarea și respectarea drepturilor 
omului, a valorilor Uniunii și a normelor 
sociale, de muncă și de mediu la un nivel 
ridicat; ia act de evaluarea capitolelor 
privind DD din raportul Comisiei privind 
punerea în aplicare a acordurilor de liber 
schimb și solicită aplicarea oportună a 
dispozițiilor în vigoare privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie precisă și 
specifică de monitorizare și evaluare a 
punerii în aplicare a acestor capitole, dat 
fiind faptul că evaluarea lor nu se poate 
face pe baza unor date exclusiv cantitative; 

49. reamintește poziția sa exprimată în 
raportul său anterior referitor la punerea în 
aplicare a politicii comerciale comune; 
subliniază că planul de acțiune în 15 puncte 
din 27 februarie 2018, întocmit de 
serviciile Comisiei, reprezintă o bază bună 
de reflecție pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; arată că acordurile de 
nouă generație conțin clauze privind 
drepturile omului și capitole privind 
dezvoltarea durabilă a căror punere în 
aplicare deplină și integrală vizează 
garantarea și respectarea drepturilor 
omului, a valorilor Uniunii și a normelor 
sociale, de muncă și de mediu la un nivel 
ridicat; ia act de evaluarea capitolelor 
privind DD din raportul Comisiei privind 
punerea în aplicare a acordurilor de liber 
schimb și solicită aplicarea oportună a 
dispozițiilor în vigoare privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie precisă și 
specifică de monitorizare și evaluare a 
punerii în aplicare a acestor capitole, dat 
fiind faptul că evaluarea lor nu se poate 
face pe baza unor date exclusiv cantitative; 
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invită Comisia să prezinte propuneri 
privind modalitățile de consolidare a 
punerii în aplicare a capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din acordurile 
comerciale; 

invită Comisia să prezinte propuneri 
privind modalitățile de consolidare a 
punerii în aplicare a capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din acordurile 
comerciale; își reiterează solicitarea ca 
UE să includă întotdeauna în capitolele 
sale privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă dispoziții obligatorii și executorii 
care intră sub incidența unor mecanisme 
adecvate și eficace de soluționare a 
litigiilor și să ia în considerare, printre 
diverse metode de asigurare a respectării 
acestora, un mecanism bazat pe 
sancțiuni;

Or. en


