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Módosítás 1
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Urmas Paet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában – elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy 
az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie az önkéntes partnerségi 
megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is 
vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé 
szigorú környezetvédelmi előírásokkal 
rendelkező exportpiacokkal szemben; 
üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- 
és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; megjegyzi, hogy a 
mai napig hét ország (Kamerun, a Közép-
afrikai Köztársaság, Ghána, Indonézia, 
Libéria, a Kongói Köztársaság és 
Vietnám) erősített meg önkéntes 
partnerségi megállapodásokat az EU-val, 
amelyek közül Indonézia az első és eddig 
egyetlen olyan partner, amely 2016 óta 
FLEGT-engedéllyel rendelkezik, továbbá 
megjegyzi, hogy az EU Hondurasszal és 
Guyanával is lezárt tárgyalásokat és 
parafált önkéntes partnerségi 
megállapodásokat, hat másik országgal 
(Elefántcsontpart, a Kongói 
Demokratikus Köztársaság, Gabon, 
Laosz, Thaiföld és Malajzia) pedig 
folyamatban vannak a tárgyalások; 
meggyőződése, hogy az EU-nak továbbra 
is együtt kell működnie az önkéntes 
partnerségi megállapodást kötött 
országokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy továbbra is vonzó alternatívát 
jelentsen a kevésbé szigorú 
környezetvédelmi előírásokkal rendelkező 
exportpiacokkal szemben; üdvözli a 
FLEGT-rendelet és az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

Or. en
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Módosítás 2
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában – elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy 
az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie az önkéntes partnerségi 
megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is 
vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé 
szigorú környezetvédelmi előírásokkal 
rendelkező exportpiacokkal szemben; 
üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- 
és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában – elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy 
az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie az önkéntes partnerségi 
megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is 
vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé 
szigorú környezetvédelmi előírásokkal 
rendelkező exportpiacokkal szemben; 
elismeri a FLEGT-rendelet és az uniós fa- 
és fatermékpiaci rendelet jelentőségét az 
illegálisan kitermelt fa uniós piacra való 
bekerülésének megelőzésében; felhívja az 
EU-t, hogy növelje a FLEGT 
finanszírozását; üdvözli a FLEGT-rendelet 
és az uniós fa- és fatermékpiaci rendelet 
Bizottság általi, közelgő célravezetőségi 
vizsgálatát, amely lehetőséget kínálhat 
arra, hogy megerősítsék az 
érvényesítésüket és kiterjesszék a 
hatályukat, hogy pl. a nyomtatott 
termékekre és a fatermékekre is 
vonatkozzanak; felszólít a civil társadalom 
szerepének megerősítésére, amely az 
erdőirtással kapcsolatos tájékoztatás 
kulcsfontosságú forrása;

Or. en
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Módosítás 3
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában – elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy 
az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie az önkéntes partnerségi 
megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is 
vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé 
szigorú környezetvédelmi előírásokkal 
rendelkező exportpiacokkal szemben; 
üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- 
és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában és Ghánában – elért 
eredményeket, valamint az önkéntes 
partnerségi megállapodással kapcsolatos 
folyamatból eredő, több országban a 
kormányok, az iparág és a civil társadalom 
között zajló fokozott párbeszédet; 
meggyőződése, hogy az EU-nak továbbra 
is együtt kell működnie az önkéntes 
partnerségi megállapodást kötött 
országokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy továbbra is vonzó alternatívát 
jelentsen a kevésbé szigorú 
környezetvédelmi előírásokkal rendelkező 
exportpiacokkal szemben; üdvözli a 
FLEGT-rendelet és az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát; 
figyelmeztet a FLEGT-engedély 
megszüntetésére vonatkozó közelmúltbeli 
indonéziai fejleményre, ami súlyosan 
aláássa az önkéntes partnerségi 
megállapodást, valamint felhívja az EU-t, 
hogy haladéktalanul tegyen lépéseket 
ennek orvoslására, kezdve az indonéz 
hatóságokkal folytatott fokozott 
párbeszéddel;

Or. en

Módosítás 4
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Indonéziában – elért eredményeket, 
valamint az önkéntes partnerségi 
megállapodással kapcsolatos folyamatból 
eredő, több országban a kormányok, az 
iparág és a civil társadalom között zajló 
fokozott párbeszédet; meggyőződése, hogy 
az EU-nak továbbra is együtt kell 
működnie az önkéntes partnerségi 
megállapodást kötött országokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy továbbra is 
vonzó alternatívát jelentsen a kevésbé 
szigorú környezetvédelmi előírásokkal 
rendelkező exportpiacokkal szemben; 
üdvözli a FLEGT-rendelet és az uniós fa- 
és fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

1. üdvözli az erdészeti jogszabályok 
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és 
az erdészeti termékek kereskedelméről 
(FLEGT) szóló önkéntes partnerségi 
megállapodások révén – különösen 
Malajziában és Vietnámban – elért 
eredményeket, valamint az önkéntes 
partnerségi megállapodással kapcsolatos 
folyamatból eredő, több országban a 
kormányok, az iparág és a civil társadalom 
között zajló fokozott párbeszédet; 
meggyőződése, hogy az EU-nak továbbra 
is együtt kell működnie az önkéntes 
partnerségi megállapodást kötött 
országokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy továbbra is vonzó alternatívát 
jelentsen a kevésbé szigorú 
környezetvédelmi előírásokkal rendelkező 
exportpiacokkal szemben; hangsúlyozza, 
hogy az önkéntes partnerségi 
megállapodások rendkívül hatékony 
keretet biztosítanak ahhoz, hogy jó 
partnerség alakuljon ki ezekkel az 
országokkal, és támogatni kell az új 
önkéntes partnerségi megállapodások 
létrehozását további partnerekkel; üdvözli 
a FLEGT-rendelet és az uniós fa- és 
fatermékpiaci rendelet Bizottság általi, 
közelgő célravezetőségi vizsgálatát;

Or. en

Módosítás 5
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy szükség van az 
EUTR végrehajtásának és 
érvényesítésének további javítására, hogy 
a lehető legjobban meg lehessen őrizni a 
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behozott és belföldön kitermelt fa és 
fatermékek fenntartható kereskedelmét; 
azt is megállapítja, hogy meg kell erősíteni 
a behozott fa és fatermékek ellenőrzését az 
uniós határokon annak biztosítása 
érdekében, hogy a behozott termékek 
valóban megfeleljenek az Unióba való 
behozatalhoz szükséges kritériumoknak; 
hangsúlyozza, hogy a meglévő politikák 
megerősítéséhez fokozott politikai 
koherenciának kell társulnia annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
politikák, ideértve a kereskedelmi politikát 
is, nem gyakorolnak negatív hatást a 
környezetre és az emberekre.

Or. en

Módosítás 6
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a sajnálatos Covid19-világjárvány 
következtében hangsúlyozza, hogy az 
emberi kórokozók többsége az 
állatvilágból származik, és hogy az erdei 
ökoszisztémák elpusztítása kedvez az új 
világjárványok megjelenésének, és ezért 
kéri, hogy az erdőirtás, a monokultúrák és 
az erdők intenzív használata elleni 
küzdelemre vonatkozó célkitűzéseinket a 
folyamatban lévő példa nélküli válság 
tanulságainak fényében értékeljük újra;

Or. fr

Módosítás 7
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
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1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mély aggodalommal jegyzi meg a 
FLEGT-engedély megszüntetésének 
megvitatására vonatkozó közelmúltbeli 
indonéziai fejleményt, ami súlyosan alá 
fogja ásni az önkéntes partnerségi 
megállapodást és az általa az uniós piac 
számára biztosított exportelőnyöket; 
felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul tegyen lépéseket, és az 
indonéziai kormánnyal folytatott 
párbeszéd útján találjon megoldást az 
engedély megtartására anélkül, hogy 
veszélyeztetné a megállapodásban vállalt 
kötelezettségek integritását;

Or. en

Módosítás 8
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. szükségesnek véli a globális 
erdőirtás valamennyi fő hajtóerejének 
kezelését, különös tekintettel a 
mezőgazdasági terjeszkedésre, amely a 
globális erdőirtások körülbelül 80%-áért 
felel, és amely az olyan áruk, mint például 
a pálmaolaj, a szója vagy a marhahús 
iránti keresletnek köszönhető;

Or. en

Módosítás 9
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, hogy 
nyújtson be a kellő gondosságra 
vonatkozó kötelezettség bevezetésére 
irányuló jogalkotási javaslatot a belső 
piacon az erdők és az ökoszisztémák 
számára kockázatot jelentő árukat és 
termékeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők számára, annak biztosítása 
érdekében, hogy az ilyen áruk és termékek 
nem okoznak erdőirtást, erdőpusztulást, 
valamint a természetes ökoszisztémák 
átalakítását vagy pusztulását, illetve nem 
eredményezik a kapcsolódó emberi jogok 
megsértését; a pénzügyi ágazatra egy 
hasonló, kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettséget kell alkalmazni; a kellő 
gondosságra vonatkozó kötelezettségnek a 
teljes ellátási láncra kell vonatkoznia, és 
le kell fednie az OECD kereskedelmet 
érintő társadalmi felelősségvállalásra és 
emberi jogokra vonatkozó 
iránymutatásait; az áldozatok 
igazságszolgáltatáshoz és panaszkezelési 
mechanizmushoz való hozzáférésének e 
jogszabály fontos alkotórészét kell 
képeznie;

Or. en

Módosítás 10
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
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kormányzás javítását, valamint annak 
megvizsgálását, hogy be lehetne-e építeni 
ambiciózusabb, fenntartható erdészeti 
rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

kormányzás javítását, valamint biztosítsa 
ambiciózusabb, kötelező érvényű és 
érvényesíthető fenntartható erdészeti és 
ökoszisztéma-védelmi rendelkezések 
beépítését kereskedelmi megállapodásai 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezeteibe, ideértve az 
őslakos népek és a helyi közösségek 
jogainak védelmét;

Or. en

Módosítás 11
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás javítását, valamint annak 
megvizsgálását, hogy be lehetne-e építeni 
ambiciózusabb, fenntartható erdészeti 
rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás javítását, valamint annak 
megvizsgálását, hogy be lehetne-e építeni 
ambiciózusabb, kötelező érvényű és 
érvényesíthető fenntartható erdészeti 
rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

Or. en

Módosítás 12
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
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az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás javítását, valamint annak 
megvizsgálását, hogy be lehetne-e építeni 
ambiciózusabb, fenntartható erdészeti 
rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás és az átláthatóság javítását, 
valamint annak megvizsgálását, hogy be 
lehetne-e építeni ambiciózusabb, 
fenntartható erdészeti rendelkezéseket a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetekbe;

Or. en

Módosítás 13
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás javítását, valamint annak 
megvizsgálását, hogy be lehetne-e építeni 
ambiciózusabb, fenntartható erdészeti 
rendelkezéseket a kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetekbe;

2. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az önkéntes partnerségi megállapodást 
kötött országoknak nyújtott 
kapacitástámogatást annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa a kötelezettségvállalások 
végrehajtását, beleértve a korrupció és a 
zöldrefestés elleni küzdelmet, a jó 
kormányzás javítását, valamint 
ambiciózusabb, fenntartható erdészeti 
rendelkezések beépítését a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezeteibe;

Or. en

Módosítás 14
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az önkéntes 
partnerségi megállapodások célja egy 
olyan jogi keret rendelkezésre bocsátása, 
amely biztosítja, hogy az önkéntes 
partnerségi megállapodás keretében a 
partnerországokból az EU-ba behozott 
valamennyi fát és faterméket legálisan 
termelték ki és állították elő; valamint, 
hogy az önkéntes partnerségi 
megállapodások eredeti célja, hogy 
támogassák az erdészeti ágazatban 
megvalósuló szisztematikus változásokat, 
amelyek célja a fenntartható 
erdőgazdálkodás, az illegális fakitermelés 
megszüntetése és az erdőirtás és az 
erdőpusztulás megállítása érdekében 
világszerte tett erőfeszítések támogatása;

Or. en

Módosítás 15
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
észszerűsítse és koordinálja jobban az 
illegális fakitermelés elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítéseit a különféle uniós 
szakpolitikákon és az ezekben résztvevő 
szolgálatain belül; felhívja a Bizottságot, 
hogy a FLEGT cselekvési terv révén a 
fakitermelő országokkal elért sikerek 
aláásásának elkerülése érdekében a 
jövőbeni két- vagy többoldalú 
kereskedelmi megállapodások során 
tárgyaljon a fabehozatalra vonatkozó 
szabványokról;

Or. en
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Módosítás 16
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a 
fenntartható és inkluzív erdőgazdálkodás 
és - irányítás alapvető fontosságú a 2030-
ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrendben és a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
célkitűzések eléréséhez;

Or. en

Módosítás 17
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kiemeli, hogy az önkéntes 
partnerségi megállapodások jelentős jogi 
keretet biztosítanak mind az EU, mind 
partnerországai számára, amelyet az 
érintett országok közötti megfelelő 
együttműködés és elköteleződés tett 
lehetővé;

Or. en

Módosítás 18
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit;

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit; figyelembe 
véve, hogy közvetett földhasználat-
változás történhet akkor, amikor egy 
korábban élelmiszer vagy takarmány 
termelésére használt földterületet 
bioüzemanyagok, folyékony bio-
energiahordozók és biomassza-
tüzelőanyag előállítására használt 
földterületté alakítanak át; ebben az 
esetben az élelmiszer és a takarmány 
iránti keresletet továbbra is ki kell 
elégíteni, aminek következtében a 
mezőgazdasági földterületet kiterjesztik 
jelentős kötöttszén-készlettel rendelkező 
területekre, és ezáltal hozzájárulnak a 
globális erdőirtáshoz;

Or. en

Módosítás 19
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit;

3. felhívja az EU-t, hogy a 
kulcsfontosságú nemzetközi fórumokon – 
ideértve a Kereskedelmi Világszervezetet 
(WTO) és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezetet (OECD) is – tett 
erőfeszítések növelése révén erősítse meg 
a nemzetközi együttműködéseket; felhívja 
a Bizottságot, hogy mérje fel a több-, sok- 
és kétoldalú együttműködések lehetőségeit 
a hasonlóan gondolkodó importáló 
országokkal az importnak köszönhető 
erdőirtás és éghajlatváltozás elleni 
küzdelem terén, ugyanakkor őrizze meg a 
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legális kereskedelem lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 20
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit;

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit; a fajok 
betelepítésére irányuló választások 
koordinálása tekintetében további 
erőfeszítésekre szólít fel az erdők jövőbeni 
ellenálló képességének megőrzése 
érdekében, amely többek között a 
betelepített fafajták sokféleségén alapul;

Or. fr

Módosítás 21
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit;

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a többi importáló 
országgal a globális erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit és erősítse meg 
a fenntartható földgazdálkodást és 
mezőgazdaságot, valamint a földtulajdoni 
és - használati viszonyokat és a jó 
kormányzást a harmadik országokban;
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Or. en

Módosítás 22
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg a legális 
kereskedelem lehetőségeit;

3. felhívja az EU-t, hogy szorosabban 
működjön együtt a kereskedelmi 
partnerekkel és a hasonlóan gondolkodó 
importáló országokkal az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
ugyanakkor őrizze meg az uniós 
szabályozási követelményeknek és a 
kereskedelmi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő 
kereskedelem lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 23
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiáról szóló irányelv korlátozza a 
földhasználat közvetett megváltozása 
tekintetében magas kockázatot jelentő 
élelmiszer- és takarmánynövények 
részarányát az uniós megújuló energia-
célokon belül, amelyek esetében a 
termőterület számottevő bővülése 
figyelhető meg a jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földterületek rovására; 
megjegyzi, hogy ezeknek a földhasználat 
közvetett megváltozása tekintetében magas 
kockázatot jelentő bioüzemanyagoknak a 
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részarányát 2030-ra 0%-ra csökkentik; ezt 
olyan kulcsfontosságú rendelkezésnek 
tekinti, amely korlátozza az Unió 
megújuló energiára vonatozó 
politikájának a globális erdőirtásra 
gyakorolt negatív és nem kívánt hatásait;

Or. en

Módosítás 24
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
kutatások továbbra is megerősítik a 
zoonotikus betegségek, mint például a 
COVID-19 és az erdőirtás, az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenése közötti aggasztó kapcsolatot; 
azt is aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
kereskedelmi célú export-orientált 
mezőgazdaság továbbra is a globális 
erdőirtás fő hajtóereje, mivel a teljes 
erőirtás körülbelül 75%-a a természetes 
erdők mezőgazdasági területté való 
átalakításának köszönhető, továbbá 2000 
óta az összes trópusi erdőirtás mintegy 
felét az erdők kereskedelmi célú 
mezőgazdasági területté való illegális 
átalakítása okozta;

Or. en

Módosítás 25
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen a kitűzött 
célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz 
kapcsolódó áruk jelentős importőre;

4. hangsúlyozza azon intézkedések, 
mint például a Párizsi Megállapodás és az 
európai zöld megállapodás fontosságát, 
amelyek biztosítják, hogy a kereslet 
összhangban legyen a kitűzött célokkal, 
mivel az EU az erdőirtáshoz kapcsolódó 
áruk, mint például a szója, a pálmaolaj, az 
eukaliptusz, a gumi, a kukorica, a 
marhahús, a bőr és a kakaó jelentős 
importőre, amelyek gyakran a globális 
erdőirtás hajtóerői;

Or. en

Módosítás 26
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen a kitűzött 
célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz 
kapcsolódó áruk jelentős importőre;

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel, mivel 
az EU az erdőirtáshoz kapcsolódó áruk 
jelentős importőre; hangsúlyozza, hogy az 
olyan áruk, mint a kakaó, hamar 
lehetőséget kínálnak az előrelépésre egy 
ilyen megközelítés terén, levonva a 
FLEGT és az önkéntes partnerségi 
megállapodás folyamatának tanulságait;

Or. en

Módosítás 27
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen a kitűzött 
célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz 
kapcsolódó áruk jelentős importőre;

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen a kitűzött 
célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz 
kapcsolódó áruk jelentős importőre; kéri az 
illegális fa európai uniós behozatalának 
és forgalmazásának csökkentését célzó 
szankciók növelését;

Or. fr

Módosítás 28
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza azon intézkedések 
fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a 
kereslet összhangban legyen a kitűzött 
célokkal, mivel az EU az erdőirtáshoz 
kapcsolódó áruk jelentős importőre;

4. (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 29
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli „a világ erdőinek 
védelmére és helyreállítására irányuló 
uniós fellépés fokozásáról” szóló uniós 
közleményt; megjegyzi, hogy az Unió már 
szabályozta a fakitermeléshez, a 
halászathoz és a konfliktusövezetből 
származó ásványokhoz kapcsolódó ellátási 
láncokat, azonban az erdőket veszélyeztető 
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mezőgazdasági termékekhez 
kapcsolódóakat még mindig nem; 
emlékeztet arra, hogy az erdőirtás 
leküzdése érdekében a leghatékonyabb 
keresletoldali intézkedést az erdőket 
veszélyeztető áruk uniós piaci hozzáférését 
szabályozó jogszabályok jelentenék; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a környezeti, 
társadalmi és emberi jogi kockázatok és 
hatások azonosítása, megelőzése és 
csökkentése érdekében dolgozza ki az 
ezeknek az áruknak a teljes ellátási láncát 
érintő, kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségek érvényesíthető keretét;

Or. en

Módosítás 30
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a FLEGT 
engedélyezési eljárás kiegészíti a harmadik 
fél általi önkéntes tanúsítást, és különösen 
előnyös a kisebb gazdasági szereplők 
számára, akik gyakran nehezen jutnak 
tanúsítványhoz magánszektorbeli 
rendszereken keresztül.

5. úgy véli, hogy a harmadik fél általi 
önkéntes tanúsítás kiegészíti a FLEGT 
engedélyezési eljárást, és különösen 
előnyös lehet a kisebb gazdasági szereplők 
számára, akik gyakran nehezen jutnak 
tanúsítványhoz magánszektorbeli 
rendszereken keresztül;

Or. en

Módosítás 31
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. meggyőződése, hogy a zöld 



AM\1203728HU.docx 21/30 PE650.546v01-00

HU

közbeszerzési politikák jelentős szerepet 
játszhatnak a legális és fenntartható fa 
kereskedelmének ösztönzésében; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy a legtöbb 
uniós tagállam kötelező beszerzési 
politikákkal rendelkezik a központi 
kormányzati hivatalok, és önkéntes 
politikákkal a helyi hatóság tekintetében, 
amelyek a közkiadások többségéért 
felelnek; felhívja a tagállamokat, hogy 
javítsák a megvásárolt fa mennyiségére 
vonatkozó statisztikáikat annak 
feltüntetésével, hogy mennyi fenntartható, 
legális vagy FLEGT-engedéllyel 
rendelkező anyag vonható be a 
beszerzéseikbe;

Or. en

Módosítás 32
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a 
konfliktusövezetből származó fa már a 
FLEGT cselekvési tervének egyik 
intézkedési területe, azonban a kérdés 
kezelése érdekében eddig végzett munka 
nem megfelelő; felhívja a Bizottságot, 
hogy teljesítse vállalását, miszerint az 
uniós fa- és fatermékpiaci rendeletben 
szereplő, a kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettséget a közelgő felülvizsgálat 
keretében kiterjeszti a konfliktusövezetből 
származó fára is;

Or. en

Módosítás 33
Miapetra Kumpula-Natri
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot az erdőirtás 
többoldalú kezelésére többek között azzal 
a céllal, hogy felgyorsítsa a környezeti 
termékekről szóló megállapodásra 
vonatkozó tárgyalásokat a WTO-nál;

Or. en

Módosítás 34
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az EU-t, hogy biztosítsa az 
önkéntes partnerségi megállapodások 
koherenciáját valamennyi politikájával, 
ideértve a fejlesztés, a környezet, a 
mezőgazdaság és a kereskedelem területét 
is;

Or. en

Módosítás 35
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja az EU-t, hogy erősítse meg 
az uniós szabadkereskedelmi 
megállapodások környezetvédelmi és 
éghajlati szabályainak érvényesítését; 
üdvözli a Bizottság ez irányú javaslatát az 
európai zöld megállapodásban, miszerint 
a Párizsi Megállapodást a jövőbeni 
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szabadkereskedelmi megállapodások 
alapvető elemévé kell tenni, valamint azt a 
javaslatát, hogy az EU és az Egyesült 
Királyság közötti megállapodásban is 
járjanak el így; felhívja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre a behozott áruk 
karbonlábnyomának nyomon követésére 
szolgáló eszközöket; felhívja az EU-t, 
hogy építsen be egy „hierarchia 
záradékot” a jövőbeni szabadkereskedelmi 
megállapodások kereskedelemről és a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezeteibe, 
ami által a nemzetközi megállapodások 
éghajlati, környezeti, emberi és 
munkaügyi jogra vonatkozó, a felek által 
vállalt feltételei elsőbbséget élveznének a 
megállapodás egyéb feltételeivel szemben; 
felhívja az EU-t, hogy a jövőbeni 
szabadkereskedelmi megállapodásokba 
építsen be olyan intézkedéseket, amelyek 
lehetővé tennék az EU számára, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetben meghatározott 
rendelkezéseknek való feltételezett meg 
nem felelés esetén vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket indítson, végső esetben 
pedig a rendelkezéseknek való meg nem 
felelés esetén lehetővé tegye a 
kereskedelmi preferenciák fokozatos 
visszavonását;

Or. en

Módosítás 36
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. ismételten kéri, hogy a behozott fa 
és fatermékek ellenőrzését erősítsék meg 
az uniós határokon annak biztosítása 
érdekében, hogy a behozott termékek 
megfeleljenek az Unióba való 
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behozatalhoz szükséges kritériumoknak; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a vámellenőrzéseket 
Unió-szerte ugyanazon szabványok szerint 
hajtják végre, méghozzá egy közvetlen 
egységes vámellenőrzési mechanizmus 
révén, együttműködésben a 
tagállamokkal, és teljes mértékben 
megfelelve a szubszidiaritás elvének; úgy 
véli, hogy az Uniónak biztosítania kell, 
hogy az Unióba behozott és itt gyártott 
termékek csak olyan globális ellátási 
láncokat és tőkeáramlásokat 
támogassanak, amelyek fenntarthatóak és 
erdőirtás-mentesek, valamint nem 
eredményezik az emberi jogok megsértését 
– azáltal hogy szakpolitikák és megfelelő 
intézkedések révén megerősíti a 
magánszektor erőfeszítéseit;

Or. en

Módosítás 37
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az illegális 
fakitermeléshez kapcsolódó korrupcióval 
foglalkozni kell az uniós kereskedelmi 
politikában; szorgalmazza, hogy a 
Bizottság a szabadkereskedelmi 
megállapodásaiban szerepeltessen az 
illegális fakitermeléssel kapcsolatos 
korrupcióellenes rendelkezéseket, 
amelyeket be lehet tartatni, és ténylegesen 
és teljes mértékben végre lehet hajtani; az 
ilyen rendelkezéseknek tartalmazniuk kell 
a fa koncessziókban való alulárazását, a 
védett fák kereskedelmi társulások által 
folytatott kitermelését, a faipari termékek 
határokon átnyúló csempészetét, az 
illegális fakitermelést és az erdei 
nyersanyagok engedély nélküli 
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feldolgozását; felhívja továbbá az EU-t, 
hogy fokozza az erdőkhöz kapcsolódó 
globális bűncselekmények megelőzésével 
foglalkozó szervezetekkel való 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 38
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az erőirtás 
elleni küzdelem egyértelmű 
kötelezettségvállalásai valamennyi új 
kereskedelmi megállapodásban 
szerepelnek, ideértve a Mercosurt is 
másokat is;

Or. en

Módosítás 39
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. emlékeztet az 
igazságszolgáltatáshoz és a jogorvoslathoz 
való megfelelő hozzáférés, valamint a 
visszaélést bejelentő személyek hatékony 
védelmének fontosságára a természeti 
erőforrásokat exportáló országokban a 
jogszabályok vagy kezdeményezések 
hatékonyságának biztosítása érdekében; 
felhívja továbbá az EU-t, hogy vezessen be 
egy formális és független panaszkezelési 
mechanizmust, amely lehetővé tenné az 
állampolgárok és a hatékony jogi 
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eszközökkel rendelkező helyi érdekelt 
felek számára a jogorvoslatot, valamint 
egy olyan eszközt, amely az emberi 
jogokat érintő esetleges negatív 
hatásokkal foglalkozik, nevezetesen az 
államközi vitarendezés alkalmazásával a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló rendelkezéseiben;

Or. en

Módosítás 40
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja az EU-t, hogy az erdőket 
veszélyeztető áruk, például a szója, a 
pálmaolaj, az eukaliptusz, a gumi, a 
kukorica, a marhahús, a bőr és a kakaó 
európai kereskedelemének és 
fogyasztásának szabályozása révén is 
foglalkozzon a globális erdőirtással, a 
FLEGT-cselekvési terv, a fa- és 
fatermékpiaci rendelet, a 
konfliktusövezetből származó ásványokról 
szóló rendelet, a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló irányelv, 
a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászatra vonatkozó 
jogszabályok és egyéb, az ellátási láncokat 
szabályozó uniós kezdeményezések 
kapcsán levont tapasztalatok alapján;

Or. en

Módosítás 41
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
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5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja a Bizottságot, hogy éljen a 
dömpingellenes rendelet környezetvédelmi 
és éghajlati politikákra vonatkozó új 
rendelkezéseinek lehetőségeivel;

Or. en

Módosítás 42
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy az erdőirtás 
hajtóerői túlnyúlnak az erdészeti ágazaton 
magán, és számos kérdéssel összefüggnek, 
mint például a földtulajdoni és -használati 
viszonyok, az őslakos népek jogainak 
védelme, a mezőgazdasági politikák, az 
éghajlatváltozás, a demokrácia, az emberi 
jogok és a politikai szabadság; emlékeztet 
arra, hogy az őslakos nők és a földműves 
nők központi szerepet töltenek be az erdei 
ökoszisztémák védelmében; felhívja a 
Bizottságot, hogy egy koherens politikai 
keretén révén fokozza az erdőirtás 
holisztikus kezelése érdekében tett 
erőfeszítéseit, azaz biztosítsa az erdőktől 
függő közösségek földtulajdoni és -
használati jogainak tényleges elismerését 
és tiszteletben tartását, különösen az uniós 
fejlesztési finanszírozások esetében, 
valamint a FLEGT-önkéntes partnerségi 
megállapodások átvilágítási folyamatai 
során, méghozzá oly módon, hogy 
lehetővé tegye a helyi közösségi 
erdészetekben való fennmaradást, 
biztosítva eközben az ökoszisztémák 
megőrzését; úgy véli, hogy a nemek 
közötti egyenlőség az erdészeti képzésben 
kulcsfontosságú a fenntartható 
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erdőgazdálkodás szempontjából, és ezt az 
uniós cselekvési tervnek is türköznie kell;

Or. en

Módosítás 43
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. emlékeztet arra, hogy az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelveket be kell 
tartani; támogatja a transznacionális 
vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások 
tevékenységének emberi jogi 
vonatkozásaira irányuló, kötelező érvényű 
ENSZ-eszköz létrehozásáról szóló, 
folyamatban lévő tárgyalásokat, és 
hangsúlyozza, hogy fontos, hogy az EU 
proaktívan vegyen részt e folyamatban;

Or. en

Módosítás 44
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felhívja az EU-t, hogy fűzze 
szorosabbra a kereskedelmi és fejlesztési 
politikák közötti kapcsolatot többek között 
a GSP+ szabályok megfelelőbb 
végrehajtásával a partnerországokban; 
felhívja a Bizottságot, hogy 
környezetvédelmi kötelezettségvállalásaik 
tényleges végrehajtásának biztosítása 
érdekében dolgozzon együtt a GSP+ 
kedvezményezettjeivel az erőgazdálkodási 
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cselekvési terveken;

Or. en

Módosítás 45
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. emlékeztet az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvek betartásának 
fontosságára; felhívja a Bizottságot, hogy 
vegyen aktívan részt a transznacionális 
vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások 
tevékenységének emberi jogi 
vonatkozásaira irányuló, kötelező érvényű 
ENSZ-eszközről szóló tárgyalásokban;

Or. en

Módosítás 46
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólít az EU–Mercosur 
megállapodás folyamatának 
felfüggesztésére egészen addig, amíg bele 
nem foglalnak az éghajlatváltozás, az 
erődirtás és a biológiai sokféleség 
csökkenésének kezelésére, valamint az 
őslakos közösségek jogainak védelmére 
vonatkozó, kötelező érvényű és jogi úton 
érvényesíthető rendelkezéseket.

Or. en
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