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Módosítás 1
Caroline Lucas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés 
által bevezetett változások a közös 
kereskedelempolitika (KKP) területén 
összességében hozzájárulnak
demokratikus legitimációja és 
hatékonysága növeléséhez; ezzel 
kapcsolatban kiemeli a KKP hatáskörének 
kiterjesztését, a KKP által lefedett minden 
terület kizárólagos hatáskörként való 
kifejezett elismerését, és különösen a 
Parlament lényegesen megerősített 
szerepét és hatáskörét;

1. reményét fejezi ki, hogy a Lisszaboni 
Szerződés által bevezetett változások a 
közös kereskedelempolitika (KKP) 
területén összességében hozzá fognak 
járulni demokratikus legitimációja és 
hatékonysága növeléséhez; ezzel 
kapcsolatban rámutat, hogy a Parlament
lényegesen megnövelt szerepe együtt jár a 
KKP hatáskörének kiterjesztésével, 
magában foglalva a közvetlen külföldi 
befektetéseknek, a szolgáltatásoknak és a 
szellemi tulajdon kereskedelmi 
vetületeinek a területét, valamint a 
politikai területeket, amelyeket ennélfogva 
ki fogják vonni az EU-tagállamok nemzeti 
parlamentjeinek demokratikus ellenőrzése 
alól;

Or. en

Módosítás 2
Daniel Caspary

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza azon kifejezett 
követelményt, hogy a KKP elősegítse az 
Unió külső intézkedéseinek elveit és 
célkitűzéseit, többek között az értékek és 
alapvető érdekek védelmét, a demokrácia 
és a jogállamiság támogatását, valamint a 
fenntartható fejlődés és a világ felelős 
kormányzásának előmozdítását; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

2. hangsúlyozza azon kifejezett 
követelményt, hogy a KKP elősegítse az 
Unió külső intézkedéseinek elveit és 
célkitűzéseit, többek között az értékek és 
alapvető érdekek védelmét, a demokrácia 
és a jogállamiság támogatását, valamint a 
fenntartható fejlődés és a világ felelős 
kormányzásának előmozdítását; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
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biztosítsák az EU külső intézkedései 
különböző aspektusainak 
következetességét és egymást támogató 
jellegét;

biztosítsák az EU külső intézkedései 
különböző aspektusainak 
következetességét és egymást támogató 
jellegét; továbbra is szükségesnek tart 
azonban egy olyan független 
kereskedelempolitikát, amely figyelembe 
veszi az Európai Unió munkahelyekkel és 
jóléttel kapcsolatos kereskedelempolitikai 
érdekeinek jelentőségét; óva int attól, 
hogy a KKP-t más politikai célok 
végrehajtását célzó eszköznek tekintsék;

Or. de

Módosítás 3
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. fokozottan támogatja a nem 
kereskedelmi szempontok – mint a 
környezeti, társadalmi és 
élelmiszerbiztonsági szabványok betartása 
– hatékony előmozdítását, követve a KKP-
t kétoldalú, régióközi és többoldalú 
szinten egyaránt;

Or. en

Módosítás 4
Daniel Caspary

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a KKP alapján 
nemzetközi megállapodások tárgyalása és 
megkötése tekintetében a Bizottság jogilag 

3. hangsúlyozza, hogy a KKP alapján 
nemzetközi megállapodások tárgyalása és 
megkötése tekintetében a Bizottság jogilag 
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köteles a Tanácsnak a külön az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 188n. cikkében említett 
bizottságával párhuzamosan tájékoztatni a 
Parlamentet a tárgyalás folyamatáról;

köteles a Tanácsnak a külön az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 188n. cikkében említett 
bizottságával párhuzamosan tájékoztatni a 
Parlamentet a tárgyalás folyamatáról; kéri, 
hogy erre az e cikk szerint a Tanács 
illetékes bizottságának adott 
tájékoztatással megegyező terjedelemben 
és időpontban kerüljön sor;

Or. de

Módosítás 5
Sajjad Karim

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli azonban, hogy a Parlamentnek 
joga van olyan feltételeket megállapítani 
beleegyezése megadásához, amelyek 
teljesítése minden kereskedelmi 
megállapodás megkötéséhez szükséges; 
ezért hangsúlyozza a Parlament és a 
Bizottság kapcsolatát szabályozó új 
keretmegállapodás szükségességét;

5. úgy véli azonban, hogy a Parlamentnek 
joga van olyan feltételeket megállapítani 
beleegyezése megadásához, amelyek 
teljesítése minden kereskedelmi 
megállapodás megkötéséhez szükséges; 
ezért hangsúlyozza a Parlament és a 
Bizottság kapcsolatát szabályozó új 
keretmegállapodás és különösen annak 
(19) bekezdése szükségességét;

Or. en

Módosítás 6
Daniel Caspary

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szükségesnek tartja, hogy a többoldalú 
és kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat a 
Parlament képviselői is végigkísérjék
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annak érdekében, hogy a végleges döntést 
meghozhassák; ezért kéri tagjai megfelelő 
részvételének biztosítását a Parlament és a 
Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó
megállapodások keretében;

Or. de

Módosítás 7
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy az ilyen megújított 
keretmegállapodásba foglaljanak bele 
külön bekezdéseket, amelyekben
felszólítják a Bizottságot, hogy
a) reagáljon a Parlament által arra 
vonatkozóan esetlegesen meghatározott 
előfeltételre, miszerint a tárgyalások 
tényleges megkezdését megelőzően 
jóváhagyja egy kereskedelmi 
megállapodás megkötését;
b) minden szükséges információt 
bocsásson a Parlament rendelkezésére a 
KKP-val és a kereskedelmi 
megállapodások vagy bármely 
megállapodás kereskedelmi elemei 
tárgyalásának folyamatával kapcsolatban, 
beleértve a megbízások és/vagy irányelvek 
tárgyalásával kapcsolatos valamennyi
javaslatot és javaslattervezetet, elegendő 
időt biztosítva a Parlament számára, hogy
kifejthesse véleményét, illetve a Bizottság 
számára, hogy kellően figyelembe vehesse 
e véleményeket;
c) tekintettel az EUMSz. 188n. cikkében 
említett bizottság működésének 
átláthatóságára tegye hozzáférhetővé az 
összes dokumentumot a Parlament
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illetékes bizottsága részére;
d) a Parlament részéről vonjon be egy 
megfigyelő küldöttséget a kereskedelmi 
megállapodások vagy bármely nemzetközi 
megállapodás kereskedelmi elemei 
tárgyalásába;

Or. en

Módosítás 8
Sajjad Karim

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy az EUMSz. 188c. 
cikkének (2) bekezdése szerint a Parlament 
és a Tanács egyenjogú társjogalkotók 
lesznek a közös kereskedelempolitika 
(KKP) végrehajtási kereteinek 
meghatározásakor; 

6. rámutat, hogy az EUMSz. 188c. 
cikkének (2) bekezdése szerint a Parlament 
és a Tanács egyenjogú társjogalkotók 
lesznek a közös kereskedelempolitika 
(KKP) végrehajtási kereteinek 
meghatározásakor, amely magában 
foglalhatja a KKP politikai és technikai 
aspektusait egyaránt; 

Or. en

Módosítás 9
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az EUMSz. 188c. cikke 
(2) bekezdésében „a közös 
kereskedelempolitika végrehajtásának 
kereteit meghatározó intézkedések” 
megfogalmazás azt jelenti, hogy a KKP 
lényeges elemei a rendes jogalkotási 
eljárással elfogadott jogszabályok közé 

7. úgy véli, hogy az EUMSz. 188c. cikke 
(2) bekezdésében „a közös 
kereskedelempolitika végrehajtásának 
kereteit meghatározó intézkedések” 
megfogalmazás azt jelenti, hogy a KKP 
lényeges elemei a rendes jogalkotási 
eljárással elfogadott jogszabályok közé 
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fognak tartozni, míg e jogszabályok nem 
lényeges elemeit a Bizottság az EUMSz. 
249b. cikkével összhangban 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” 
formájában módosíthatja vagy 
kiegészítheti;

fognak tartozni, míg e jogszabályok nem 
lényeges elemeit a Bizottság az EUMSz. 
249b. cikkével összhangban 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” 
formájában módosíthatja vagy 
kiegészítheti, amennyiben az alap jogi 
aktusban így állapították meg; 

Or. en

Módosítás 10
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy tekintettel a 
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra” 
a Parlament jelentős hatáskörrel fog 
rendelkezni, amely kiterjedhet akár a 
szóban forgó felhatalmazáson alapuló
jogi aktus hatálybalépésének 
kifogásolására is, ha az együttdöntési 
eljárás keretében elfogadott fő jogi aktus 
így rendelkezik;

Or. en

Módosítás 11
Sajjad Karim

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a KKP végrehajtására 
vonatkozó jogszabályok egységes 
feltételeinek megteremtéséhez a 
jogszabályoknak az EUMSz. 249c. 
cikkében szereplő „végrehajtási aktusok” 

8. úgy véli, hogy a KKP végrehajtására 
vonatkozó jogszabályok egységes 
feltételeinek megteremtéséhez a 
jogszabályoknak az EUMSz. 249c. 
cikkében szereplő „végrehajtási aktusok” 
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elfogadásához szükséges végrehajtási 
hatáskört a Bizottságra kell ruházniuk; 
ezért sürgeti a Parlamentet és a Tanácsot, 
hogy a Szerződés hatálybalépése előtt 
fogadjanak el a végrehajtási aktusok 
szabályait és alapelveit rögzítő 
szabályozást;

elfogadásához szükséges végrehajtási 
hatáskört a Bizottságra kell ruházniuk; 
ezért sürgeti a Parlamentet és a Tanácsot, 
hogy a Szerződés hatálybalépése előtt 
fogadjanak el a végrehajtási aktusok 
szabályait és alapelveit rögzítő 
szabályozást, amely magában foglalja e 
hatáskörök tagállamok általi 
ellenőrzésének mechanizmusát;

Or. en

Módosítás 12
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
Paragraph 8

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a KKP végrehajtására
vonatkozó jogszabályok egységes 
feltételeinek megteremtéséhez a 
jogszabályoknak az EUMSz. 249c. 
cikkében szereplő „végrehajtási aktusok” 
elfogadásához szükséges végrehajtási 
hatáskört a Bizottságra kell ruházniuk; 
ezért sürgeti a Parlamentet és a Tanácsot, 
hogy a Szerződés hatálybalépése előtt 
fogadjanak el a végrehajtási aktusok 
szabályait és alapelveit rögzítő 
szabályozást;

8. úgy véli, hogy a KKP végrehajtására 
vonatkozó jogszabályok egységes 
feltételeinek megteremtéséhez a 
jogszabályoknak az EUMSz. 249c. 
cikkében szereplő „végrehajtási aktusok” 
elfogadásához szükséges végrehajtási 
hatáskört a Bizottságra kell ruházniuk; 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy minél 
előbb tegyen javaslatot a végrehajtási 
aktusok szabályait és alapelveit rögzítő 
szabályozásra, továbbá sürgeti a 
Tanácsot, hogy a Szerződés 
hatálybalépését követően mihamarabb 
fogadja el ezt a szabályozást;

Or. en

Módosítás 13
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy ebben a 
szabályozásban fel kell szólítani a 
Bizottságot, hogy a KKP-val kapcsolatos 
végrehajtási jogszabályok elfogadásakor 
tartózkodjon az alap jogi aktusok lényegi 
módosításától vagy az alap jogi 
aktusokban kifejezett politikai szándékot 
befolyásoló bármilyen kiegészítésektől;

Or. en

Módosítás 14
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólítja a Tanácsot, hogy kérjék fel
a Parlament képviselőit, hogy vegyenek 
részt minden olyan COREPER II ülésen, 
amely a rendes jogalkotási eljárás alá 
tartozó ügyekkel foglalkozik;

Or. en

Módosítás 15
Georgios Papastamkos

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a jövőbeli uniós kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőt, hogy 
vizsgálja meg a Parlamenttel együtt annak 
lehetőségeit, hogy milyen módon lehet 
maradéktalanul tájékoztatni a Parlamentet 
és konzultálni vele az Unió külső 

10. felhívja a jövőbeli uniós kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőt, hogy 
vizsgálja meg a Parlamenttel együtt annak 
lehetőségeit, hogy milyen módon lehet 
maradéktalanul tájékoztatni a Parlamentet 
és konzultálni vele az Unió külső 
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intézkedéseiről; intézkedéseiről; e cél előmozdítása 
érdekében rendes gyakorlattá kell válniuk 
a külkapcsolatokért felelős biztosok 
csoportja (a főképviselő/alelnök 
elnökletével) és az illetékes parlamenti 
bizottságok küldöttségei részvételével
megtartott rendszeres együttes üléseknek, 
valamint a Tanács munkacsoportjai, a 
COREPER, a Politikai és Biztonsági 
Bizottság (PBB), a 188c. cikkben említett 
bizottság, az Európai Bizottság, valamint 
a Parlament előadói és küldöttségei 
részvételével megtartott rendszeres 
együttes üléseknek;

Or. en

Módosítás 16
Daniel Caspary

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. elengedhetetlennek tartja, hogy a 
Bizottság testülete továbbra is 
rendelkezzen saját kereskedelempolitikai 
feladatkörrel azért, hogy a KKP 
jelentőségét kellőképpen figyelembe 
vegyék;

Or. de

Módosítás 17
Sajjad Karim

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. megjegyzi, hogy a KKP-hoz tartozó 12. megjegyzi, hogy a KKP-hoz tartozó 



PE406.002v01-00 12/12 AM\722723HU.doc

Külső fordítás

HU

minden kérdés (EUMSz. V. rész, II. cím) 
az Unió kizárólagos hatáskörébe fog 
tartozni, tehát „uniós megállapodások” 
lesznek, és megszűnnek a vegyes 
kereskedelmi megállapodások, amelyeket 
az Unió és a tagállamok is aláírnak;

minden kérdés (EUMSz. V. rész, II. cím) 
az Unió kizárólagos hatáskörébe fog 
tartozni – beleértve az árukereskedelmet, a 
szolgáltatásokat, a szellemi tulajdon 
kereskedelmi vetületeit és a közvetlen 
külföldi befektetéseket –, tehát „uniós 
megállapodások” lesznek, és megszűnnek a 
vegyes kereskedelmi megállapodások, 
amelyeket az Unió és a tagállamok is 
aláírnak;

Or. en

Módosítás 18
Caroline Lucas

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. ezért felkéri a tagállamok nemzeti 
parlamentjét, hogy kezdjenek magasabb 
szintű párbeszédbe az Európai 
Parlamenttel, hogy közösen biztosíthassák 
az uniós KKP demokratikus legitimációját.

13. ezért felkéri az elnökök értekezletét, 
hogy kezdjenek strukturált párbeszédbe a 
tagállamok nemzeti parlamentjeivel, hogy 
közösen biztosíthassák az uniós KKP 
demokratikus legitimációját.

Or. en
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