
 

AM\1079526HU.doc  PE571.054v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.11.2015 B8-1230/1 

Módosítás  1 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. elutasítja a WTO-tárgyalások 

megközelítését, mivel ezek az emberiség 

előtt álló fő problémákkal – például a 

környezetvédelmi kérdésekkel, az 

éghajlatváltozással és a szegénységgel – 

kapcsolatos kereskedelmi szabályok 

meghatározása helyett csak a 

kereskedelem liberalizációjára és a 

deregulációra összpontosítanak;  felhívja 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

indítsanak ambiciózus kezdeményezést 

egy megfelelő jogszabályi hierarchia 

nemzetközi szinten történő létrehozása 

érdekében, amely biztosítaná az emberi 

jogok, a szociális jogok, a 

környezetvédelmi jogok és a kulturális 

jogok figyelembevételét és megfelelő 

végrehajtását; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/2 

Módosítás  2 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. támogatja a WTO szervezeti átalakítását 

a közösen elfogadott és alkalmazott 

szabályokon alapuló, nyílt, tisztességes és 

megkülönböztetéstől mentes, továbbá a 

sokszínű gazdasági szereplők, köztük a 

kkv-k, mikrovállalkozások és innovatív 

induló vállalkozások szerepét és érdekeit 

fokozottabban figyelembe vevő 

kereskedelmi rendszer hatékonyabb 

biztosítása érdekében; 

3. támogatja a WTO szervezeti átalakítását 

annak érdekében, hogy 

demokratikusabbá, átláthatóbbá és 

befogadóbbá váljon, valamint hogy 

köteles legyen figyelembe venni a 

nemzetközi jogot és megbirkózzon azokkal 

a valódi kihívásokkal, amelyekkel 

foglalkozni kell, például a fenntartható 

fejlődéssel, az energiapazarlás 

csökkentésével, a kiegyensúlyozott 

iparosítással, a munkahelyek 

megőrzésével, a szociális jogokkal és a 

kulturális sokszínűséggel; 

Or. en 



 

AM\1079526HU.doc  PE571.054v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.11.2015 B8-1230/3 

Módosítás  3 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. hangsúlyozza, hogy a WTO-nak az 

ENSZ rendszere által meghatározott 

koherens politikai megközelítés keretén 

belül kell tevékenykednie, ha sikeresen 

hozzá akar járulni a fenntartható 

fejlődésre vonatkozó, 2015 

szeptemberében, New Yorkban a globális 

közösség által meghatározott célok 

eléréséhez; e tekintetben hangsúlyozza a 

célkitűzések összhangjának fontosságát a 

környezet megóvása, a társadalmi 

egyenlőtlenség és a szegénység leküzdése, 

valamint a legkevésbé fejlett országok 

ehhez szükséges gazdasági fellendülése 

vonatkozásában; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/4 

Módosítás  4 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli a környezetvédelmi 

termékekről szóló megállapodáshoz és az 

információtechnológiai megállapodáshoz 

hasonló többoldalú kezdeményezések, 

valamint a szolgáltatások kereskedelméről 

szóló megállapodáshoz hasonló 

kezdeményezések tekintetében eddig elért 

előrelépéseket; úgy véli, hogy a többoldalú 

megállapodások kiegészíthetik és 

támogathatják a multilaterális 

megközelítést azzal a végső céllal, hogy a 

tagok kritikus tömegét bevonják és 

többoldalúvá tegyék; 

12. Ellenzi a leggazdagabb országok azon 

kezdeményezését, hogy a 

szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodáshoz (TiSA), a 

környezetvédelmi termékekre vonatkozó 

megállapodáshoz (EGA) és az 

információtechnológiai megállapodáshoz 

(ITA) hasonló többoldalú 

megállapodásokat, valamint a 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerséghez (TTIP), a Csendes-óceáni 

térséget összefogó partnerséghez (TPP) és 

az átfogó gazdasági és kereskedelmi 

megállapodáshoz (CETA) hasonló 

hatalmas kereskedelmi megállapodásokat 

kössenek, amelyek aláássák a többoldalú 

kereskedelmi rendszert és egy olyan 

tisztességes nemzetközi kereskedelmi 

rendszer kialakításának lehetőségét, 

amely tiszteletben tartja a környezeti és 

szociális jogokat; 

Or. en 

 

 

 


