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Tájékoztatom, hogy technikai hiba miatt az Európai Unió harmadik országokkal kötöt t
kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekr ő l szóló H/9798.
számú határozati javaslathoz benyújtott H/9798/7 sz . részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó
javaslat nem tartalmaz két, az Európai ügyek bizottsága által támogatott módosító javaslatot . A
jegyzőkönyv alapján kiigazított részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot benyújtom .
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Az Országgyű lé s
Európai ügyek bizottsága

Részletes vitát lezáró — a
jegyzőkönyv alapján kiigazítot t
— bizottsági módosító javaslat .

1 . A bizottság a határozati javaslat 1. pontjának a következő módosítását javasolja:

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy határozottan és következetesen azt a z
álláspontot képviselje az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvételle l
működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége során, hogy az Európai Unió és Kanad a
közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA), [hasonlóan] az Európa i
Unió és az Amerikai Egyesült Államok [közötti] között létrehozandó Transzatlant i
Kereskedelmi és Beruházási [Partnerséghez] Partnerség (TTIP), [vagy] valamint a
[Szolgáltatások Szabadkereskedelmi Egyezményéhez] Kereskedelmi Világszervezet (WTO )
keretein belül létrehozandó Szolgáltatáskereskedelmi Megállapodás (TiSA) vegyes nemzetközi
megállapodásnak minősül, amely létrejöttéhez minden egyes tagállamban a saját alkotmányo s
szabályoknak megfelelő ratifikációs eljárás is szükséges .

2 . A bizottság a határozati javaslat 1 . pontjának a következő módosítását javasolja :

1 . Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy határozottan és következetesen azt az állásponto t
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), 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 megfelelő ratifikációs eljárás is szükséges[.]és	 ne léphessen ideiglenesen
hatályba mindaddig, amíg az Európai Unió valamennyi tagállama nem ratifikálja eze n
egyezményeket .

3. A bizottság a határozati javaslat 2 . pontjának a következő módosítását javasolja :

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



a) nem garantálja, hogy a vámok további mérséklésével, eltörlésével egyidej űleg nem
következik be a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok olyan leépítése, amely az Európa i
Unió és Magyarország kialakult és bizonyítottan a közjót szolgáló védelmi szintjét – a terméke k
és szolgáltatások minőségére, az egészségügyre, a munkavállalói jogok védelmére,a
fogyasztóvédelemre, a környezetvédelemre vonatkozó szabályok min őségét – érdemben
csökkenti, rontja, valamint a közszolgáltatások szabályozását befolyásolja ;

b) olyan intézményi megoldást tartalmaz, amely az Európai Unió jogalkotása során bármel y
harmadik	 ország számára az Európai	 Unió	 szerveit	 vagy	 tagállamait megelőző
véleménynyilvánítási jogot biztosít ;

c) nem zárja ki a befektet ő-állam vitarendezési eljárások bármilyen formájának alkalmazásá t
stabil, alkotmányos jogállamok között ;

d) nem biztosítja a kereskedelem növekedése által okozott káros mellékhatások, különösena
szállításból fakadó környezetszennyezés hatékony szabályozását a tárgyalásokkal egyidejűleg;

e) nem biztosítja az egyezmény összhangját az ENSZ Fenntartható Fejl ődési Céljaival ;

a) tárgyalásai során nem garantálják folyamatosan a tárgyalások széles körű nyilvánosságát,s
nem gondoskodnak a társadalom tájékozódási, részvételi lehet őségeinek biztosításáról .

INDOKOLÁS

1) A módosító javaslat pontosítja a határozati javaslatban szereplő kereskedelm i
megállapodások elnevezéseit .

Az Európai Unió Tanácsa tárgyalási irányelvekben vegyes hatáskörbe tartozó megállapodás
kitárgyalására adott az Európai Bizottságnak felhatalmazást a Európai Unió és Kanada között i
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA – Comprehensive Economi c
Partnership Agreement), az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között i
Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP – Transatlantic Trade and
Investment Partnership), valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO – World Trad e
Organization) keretein belül zajló sokoldalú (plurilaterális) Szolgáltatáskereskedelm i
Megállapodás (TiSA – Trade in Services Agreement) tekintetében. Vegyes hatáskörbe tartozó
megállapodások hatályba lépéséhez az egyes tagállamokban nemzeti ratifikációs eljárás
lefolytatása is szükséges .

A CETA esetén a tárgyalásokat a felek lezárták és az Európai Bizottság 2016 júniusában kívánj a
beterjeszteni a megállapodás aláírására, valamint az elfogadására vonatkozó javaslatot . A
javaslatról az Európai Unió Tanácsa várhatóan 2016 szeptemberében dönt . Magyarország
következetesen képviselt álláspontja, hogy a CETA-t vegyes megállapodásként kell elfogadni .
Ennek megfelel ően a magyar Országgyűlésnek is ratifikálnia szükséges a megállapodást .

A TTIP és a TiSA tárgyalások jelenleg még folyamatban vannak, mindkét megállapodá s
tartalma nyitott és szövegük folyamatosan alakul . Az Európai Bizottság számára az Európai
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Unió Tanácsa által jóváhagyott tárgyalási mandátumok rögzítették, hogy ezek vegye s
megállapodásként hozhatók létre . Ezt az álláspontot képviseli a Tanács Jogi Szolgálata is .

2) Lásd a H/9798/5 . számú módosító javaslat indokolását .
3) Lásd a H/9798/6 . számú módosító javaslat indokolását .
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