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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.6.2018 B8-0274/2 

Módosítás  2 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi 

megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

N a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Na. mivel az összetett adózási ügyek 

kezelésére alkalmas technikai kapacitás 

hiánya számos AKCS-államban korlátot 

jelent mind a hazai bevételek további 

kiaknázása, mind a nemzetközi adóügyi 

együttműködésben való részvétel 

tekintetében; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Módosítás  3 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi 

megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. sajnálatát fejezi ki a gazdasági 

fejlődéshez és a kereskedelemhez 

kapcsolódóan javasolt címek erőteljesen 

előíró jellege miatt; megjegyzi, hogy az 

évekig tartó tárgyalások ellenére 

mostanáig csak egy teljes gazdasági 

partnerségi megállapodást kötöttek meg; 

felszólít ezért arra, hogy a Cotonou utáni 

megállapodás ismerje el a felmerült 

nehézségeket és a gazdasági partnerségi 

megállapodások alapján gondoskodjon a 

2000 óta megújult EU–AKCS 

kereskedelmi kapcsolat objektív, a 

regionális gazdasági integrációs 

folyamatok fényében történő 

értékeléséről; felszólít arra, hogy az 

értékelés a gazdasági partnerségi 

megállapodások és a lehetséges 

alternatívák jövőjével kapcsolatosan 

szükséges következtetések alapját képezze; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Módosítás  4 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi 

megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. emlékeztet arra, hogy a belföldi 

források adózás révén történő 

mozgósítása a legfontosabb bevételi forrás 

a fenntartható fejlődés finanszírozására; 

sajnálja, hogy az illegális pénzmozgások 

és az adócsalás elleni küzdelmet szolgáló 

intézkedések nem szerepelnek kiemelkedő 

helyen a megbízatástervezetben; felhívja a 

tárgyaló feleket, hogy az új 

megállapodásban ambiciózus 

rendelkezéseket írjanak elő a fejlődő 

országoknak nyújtandó pénzügyi és 

technikai segítségről, hogy 

megbirkózzanak az adócsalás elleni 

küzdelem terén kialakulóban lévő 

nemzetközi normákkal, ideértve az 

automatikus információcserét, a 

vállalatok tényleges tulajdonosaira, 

valamint a multinacionális vállalatokra 

vonatkozó információkat, hogy 

megakadályozzák a G20-csoport és az 

OECD modelljei alapján az adóalap 

csökkentését és a 

nyereségátcsoportosítást; felhívja továbbá 

a feleket, hogy vállalják az adóügyi 

együttműködésre vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű kormányközi ENSZ-testület 

létrehozásának támogatását; 

Or. en 



 

AM\1155734HU.docx  PE621.667v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.6.2018 B8-0274/5 

Módosítás  5 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0274/2018 

Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államai közötti új partnerségi 

megállapodásra irányuló soron következő tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. ismételten hangsúlyozza, hogy 

fontos megerősíteni a jövőbeli 

megállapodás parlamenti dimenzióját, 

valódi konzultációs hatáskört biztosítva a 

jövőbeli átfogó Közös Parlamenti 

Közgyűlésnek, és garantálva, hogy a 

Közgyűlés nyílt, demokratikus és átfogó 

parlamenti párbeszédet biztosítson; kéri 

jogi és operatív önállóságának 

garantálását; kéri, hogy a Közös 

Parlamenti Közgyűlést szorosan vonják be 

a megállapodás végrehajtásába, és hogy 

rendszeresen konzultáljanak vele a 

partnerség szempontjából fontos 

valamennyi kérdésről; véleménye szerint a 

Közös Parlamenti Közgyűlést teljes 

mértékben be kell vonni a jövőbeli 

partnerségre irányuló tárgyalásokba; 

27. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 

amely az AKCS-régiók és az EU közötti 

miniszteri szintű találkozók vége felé 

regionális közös parlamenti ülésekre 

irányul; véleménye szerint ez növelné a 

parlamentek szerepét a jövőbeli 

megállapodásban, mivel munkájuk 

célzottabb lenne; szükségesnek tartja 

azonban, hogy a napirend megállapítása 

tekintetében megtartsanak bizonyos 

mértékű szabadságot, és hogy kivételes 

körülmények esetén gondoskodjanak 

átfogó AKCS–EU-szintű találkozókról az 

átfogó AKCS–EU-kérdések megvitatása 

céljából; kéri a közös partnerségi 

megállapodás jogi és operatív 

önállóságának garantálását; 

Or. en 

 

 


