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az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről

1. Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy határozottan és következetesen azt az állásponto t
képviselje az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel m űködő
döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége során, hogy az Európai Unió és Kanada között i
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA), hasonlóan-az Európai Unió és a z
Amerikai Egyesült Államok közötti Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerséghez ,
vagy a Szolgáltatások Szabadkereskedelmi Egyezményéhez (TiSA) vegyes nemzetköz i
megállapodásnak minősül, amely létrejöttéhez minden egyes tagállamban a saját alkotmányo s
szabályoknak megfelel ő ratifikációs eljárás is szükséges .

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 követő napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A Kanada és az Európai Unió között tervezett kereskedelmi és befektetési egyezmény, a
CETA, ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel . A CETA része a befektető-állani
vitarendezési mechanizmus (ISDS), amely sérti a jogegyenl őség alapelveit, a nemzeti
igazságszolgáltatás szuverenitását és lehetővé tenné, hogy a kanadai leányvállalattal i s
rendelkező géntechnológiai cégek hazánkat bepereljék a génmódosított kukoric a
termesztésének tilalma miatt .

A CETA tárgyalása ráadásul teljes átláthatatlanul folyt, úgy hogy az Európai Bizottság inkáb b
nagyvállalati lobbikkal és nem állampolgárokkal konzultált . Az Európai Bizottság által
meghirdetett ISDS társadalmi egyeztetés keretében eddig példa nélküli módon 150 eze r
európai polgár nyilvánított véleményt, 97%-uk egyértelm űen nemet mondott a befektető -
állami vitarendezési mechanizmusra, amely a CETA-ban is megtalálható .

Összességében, a CETA szövegtervezete, valamint a géntechnológiai cégek és szövetségesei k
nyilatkozatai arra mutatnak, hogy Kanada arra törekszik, hogy az engedélyezési folyamatba n
az elővigyázatosság elve helyett az óriáscégek érdekeinek sokkal inkább megfelel ő észak-
amerikai szabályozási rendszert vegye át az EU is, ezáltal komoly élelmiszer-biztonsági é s
környezeti kockázatokat rászabadítva Európára a profitérdekek el őbbre tolásával .

A CETA ezen kívül veszélyt jelent demokratikus eljárásaink alapjaira hiszen a
szabályozások meghozatalát alárendelik a nagyvállalati érdekeknek, újabb csapást mérve a
képviseleti demokráciára . Az egyezmények alapján ugyanis amint egy új szabályozás ötlet e
felmerül, azonnal tájékoztatni kell a nagyvállalatokat . Ezt a kötelezettségvállalást nevezi a
bizottság sokatmondóan „korai figyelmeztetésnek” .

Összességében a CETA nem a magyar emberek, hanem az multinacionális nagyvállalato k
érdekeit szolgálja és ezért Magyarország Kormányának föl kell ellenne lépni .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselő i indítvány (országgyű lési határozati iavaslat )

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi OVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházás i
megállapodásaival kapcsolatos követelményekr ől szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Budapest, 2016 . március 25 .
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