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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. zdôrazňuje význam nedávno 
uzatvorenej modernizácie dohody o 
pridružení medzi EÚ a Mexikom a 
uzavretia dohody o pridružení Mercosuru, 
ktorá má potenciál prehĺbiť naše 
strategické partnerstvo s Latinskou 
Amerikou, vytvoriť ďalšie príležitosti v 
našich obchodných vzťahoch s týmito 
krajinami a pomôcť diverzifikovať 
dodávateľské reťazce pre európske 
hospodárstvo; domnieva sa, že dohoda o 
pridružení medzi EÚ a združením 
Mercosur predstavuje najväčšiu blokovú 
dohodu svojho druhu a má potenciál 
vytvoriť vzájomne prospešný otvorený trh 
zahŕňajúci približne 800 miliónov 
občanov; pripomína, že táto dohoda, 
podobne ako všetky obchodné dohody 
Európskej únie, musí zaistiť podmienky 
pre spravodlivú hospodársku súťaž a 
zaručiť rešpektovanie európskych noriem a 
spôsobov výroby; pripomína, že dohoda 
obsahuje záväznú kapitolu venovanú 
udržateľnému rozvoju, ktorá sa musí 
uplatňovať, vykonávať a v plnej miere 
vyhodnocovať, a konkrétne záväzky 
týkajúce sa pracovných práv a ochrany 
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životného prostredia vrátane vykonávania 
Parížskej dohody o klíme a súvisiacich 
vykonávacích pravidiel; 

životného prostredia vrátane vykonávania 
Parížskej dohody o klíme a súvisiacich 
vykonávacích pravidiel; je veľmi 
znepokojený environmentálnou politikou 
Jaira Bolsonara, ktorá je v rozpore so 
záväzkami prijatými v Parížskej dohode, 
najmä pokiaľ ide o boj proti globálnemu 
otepľovaniu a ochranu biodiverzity; za 
týchto okolností zdôrazňuje, že dohodu 
medzi EÚ a združením Mercosur 
nemožno v tomto stave ratifikovať;
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