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Egységes javasla t

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az el ő terjesztő megküldte Az Európai

Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaiva l

kapcsolatos követelményekről szóló, 11/9798. számú határozati javaslat és az összegző

módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban :

egységes javaslattervezet) .

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően

tartalmazza a határozati javaslat és az összegz ő módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét ,

ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom .

Budapest, 2016 . június „L "
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Az Országgyű lés
. . ./2016 ( . . .) OGY határozata

az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházás i
megállapodásaival kapcsolatos követelményekr ől

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy határozottan és következetesen azt az
álláspontot képviselje az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége során, hogy az Európai Unió és
Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA), az Európai Uni ó
és az Amerikai Egyesült Államok között létrehozandó Transzatlanti Kereskedelmi é s
Beruházási Partnerség (TTIP), valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretein belül
létrehozandó Szolgáltatáskereskedelmi Megállapodás (TiSA) vegyes nemzetközi
megállapodásnak min ősül, amely létrejöttéhez minden egyes tagállamban a saját alkotmányo s
szabályoknak megfelelő ratifikációs eljárás is szükséges és ne léphessen ideiglenesen hatályb a
mindaddig, amíg az Európai Unió valamennyi tagállama nem ratifikálja ezen egyezményeket .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy ne támogassa olyan szabadkereskedelmi
megállapodás létrejöttét, amely veszélyezteti a környezet-és egészségvédelem, a z
élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve munkajogi garanciák jelenlegi szintjét ,
továbbá antidemokratikus vitarendezési eljárást tartalmaz .

3. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .
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