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HU Egyesülve a sokféleségben HU
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Módosítás 1
Evelyn Regner, Maria Noichl
az S&D képviselőcsoport nevében
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL

Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 64. ülésszakára 
vonatkozóan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 g bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1g. folytasson olyan értékalapú 
kereskedelempolitikát, amely magában 
foglalja a munkaügyi és környezeti jogok 
védelmének magas szintű biztosítását, 
valamint az alapvető szabadságok és az 
emberi jogok, többek között a nemek 
közötti egyenlőség tiszteletben tartását; 
emlékeztessen arra, hogy valamennyi uniós 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásnak általánosan 
érvényesítenie kell a nemek közötti 
egyenlőséget, és tartalmaznia kell egy 
ambiciózus és érvényesíthető fejezetet a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről; ismerje el, hogy az uniós 
megállapodásokban foglalt kereskedelmi 
kötelezettségvállalások sohasem írhatják 
felül az emberi jogokat, a nők jogait vagy a 
környezetvédelmet, és figyelembe kell 
venniük a helyi, társadalmi és gazdasági 
környezetet;

1g. folytasson olyan értékalapú 
kereskedelempolitikát, amely magában 
foglalja a munkaügyi és környezeti jogok 
védelmének magas szintű biztosítását, 
valamint az alapvető szabadságok és az 
emberi jogok, többek között a nemek 
közötti egyenlőség tiszteletben tartását; 
emlékeztessen arra, hogy valamennyi uniós 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásnak általánosan 
érvényesítenie kell a nemek közötti 
egyenlőséget, és tartalmaznia kell egy 
ambiciózus és érvényesíthető fejezetet a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről; üdvözölje a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy első ízben 
biztosítja az Unió számára, hogy a Chile 
és az Unió közötti korszerűsített társulási 
megállapodásba bekerüljön egy külön 
fejezet a nemek közötti egyenlőségről, 
valamint hogy a meglévő nemzetközi 
példákra építve mozdítsa elő és 
támogassa, hogy ez a fejezet valamennyi 
további uniós kereskedelmi és beruházási 
megállapodásba bekerüljön; ismerje el, 
hogy az uniós megállapodásokban foglalt 
kereskedelmi kötelezettségvállalások 
sohasem írhatják felül az emberi jogokat, a 
nők jogait vagy a környezetvédelmet, és 
figyelembe kell venniük a helyi, társadalmi 
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és gazdasági környezetet;
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