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19.10.2017 A8-0312/5 

Pozměňovací návrh  5 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 7 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na svůj postoj v prvním čtení 

ze dne 8. září 2015 k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

o klonování zvířat z řad skotu, prasat, 

ovcí, koz a koňovitých chovaných 

a rozmnožovaných pro hospodářské 

účely1 , 

______ 

 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 278. 

Or. en 



 

AM\1137759CS.docx  PE611.510v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

19.10.2017 A8-0312/6 

Pozměňovací návrh  6 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že Nový Zéland 

je stranou ukončených jednání 

o transpacifickém partnerství (TPP), jejichž 

budoucnost zůstává nejistá, i stranou 

probíhajících jednání o regionálním 

komplexním hospodářském partnerství 

(RCEP) ve východní Asii, v němž jsou 

sdruženi jeho nejdůležitější obchodní 

partneři; vzhledem k tomu, že Nový Zéland 

má od roku 2008 dohodu o volném 

obchodu s Čínou; 

J. vzhledem k tomu, že Nový Zéland 

je stranou ukončených jednání 

o transpacifickém partnerství (TPP), jejichž 

budoucnost zůstává nejistá, i stranou 

probíhajících jednání o regionálním 

komplexním hospodářském partnerství 

(RCEP) ve východní Asii, v němž jsou 

sdruženi jeho nejdůležitější obchodní 

partneři; vzhledem k tomu, že Nový Zéland 

má od roku 2008 dohodu o volném 

obchodu s Čínou, která by následně mohla 

posloužit jako most pro dovoz čínských 

výrobků do EU; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/7 

Pozměňovací návrh  7 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi 

k zahájení jednání o obchodní a investiční 

dohodě s Novým Zélandem na základě 

výsledku analýz rozsahu působnosti, 

doporučení stanovených v tomto usnesení, 

posouzení dopadů a jasných cílů; 

9. vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi 

k zahájení jednání o obchodní a investiční 

dohodě s Novým Zélandem na základě 

výsledku analýz rozsahu působnosti, 

doporučení stanovených v tomto usnesení, 

posouzení dopadů a jasných cílů, při 

zohlednění důsledků, jež by tato obchodní 

dohoda měla pro ekonomiku každého 

členského státu; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/8 

Pozměňovací návrh  8 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. žádá Komisi, aby při prezentaci 

finálních znění dohod k podpisu 

a uzavření, a Radu, aby při rozhodování 

o podpisu a uzavření plně respektovaly 

rozdělení pravomocí mezi EU a členskými 

státy 

12. žádá Komisi, aby při prezentaci 

finálních znění dohod k podpisu 

a uzavření, a Radu, aby při rozhodování 

o podpisu a uzavření plně respektovaly 

rozdělení pravomocí mezi EU a členskými 

státy, jakož i ústavy a rozhodnutí 

členských států; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/9 

Pozměňovací návrh  9 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. žádá Komisi, aby vedla jednání co 

nejtransparentněji, aniž by ohrozila 

vyjednávací pozici Unie, a zajišťovala, že 

alespoň úroveň transparentnosti a veřejné 

konzultace bude alespoň stejná, jako 

v případě jednání s USA o dohodě TTIP, 

a to prostřednictvím soustavného dialogu 

se sociálními partnery a občanskou 

společností, a aby plně dodržovala 

osvědčené postupy stanovené v rámci 

jiných jednání; vítá iniciativu Komise ke 

zveřejnění všech svých doporučení 

týkajících se směrnic pro jednání 

o obchodních dohodách a pokládá to za 

pozitivní precedent; naléhavě vyzývá 

Radu, aby příklad Komise následovala 

a zveřejňovala směrnice pro jednání ihned 

po jejich přijetí; 

13. žádá Komisi, aby vedla jednání 

a zvýšila jejich transparentnost, aniž by 

ohrozila vyjednávací pozici Unie, 

a zajišťovala, že alespoň úroveň 

transparentnosti a veřejné konzultace bude 

alespoň stejná, jako v případě jednání 

o dohodě TTIP s vnitrostátními vládami 

za plného zapojení vnitrostátních 

parlamentů do rozhodovacího procesu 

s tím, že jim byl poskytován plný přístup 

ke všem vyjednávacím dokumentům, 

poukazuje na důležitost sociálních 

partnerů a občanské společnosti a plného 

dodržování osvědčených postupů 

stanovených v rámci jiných jednání; vítá 

iniciativu Komise ke zveřejnění všech 

svých doporučení týkajících se směrnic pro 

jednání o obchodních dohodách a pokládá 

to za pozitivní precedent; naléhavě vyzývá 

Radu, aby příklad Komise následovala 

a zveřejňovala směrnice pro jednání ihned 

po jejich přijetí; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/10 

Pozměňovací návrh  10 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že ambiciózní dohoda 

se musí smysluplným způsobem zabývat 

investicemi, obchodem se zbožím 

a službami (v návaznosti na doporučení 

Evropského parlamentu z poslední doby, 

pokud jde o zachování politického prostoru 

a citlivá odvětví), usnadňováním celních 

záležitostí a obchodu, digitalizací, 

elektronickým obchodem a ochranou 

údajů, výzkumem technologií a podporou 

inovací, veřejnými zakázkami, 

energetikou, státními podniky, 

hospodářskou soutěží, udržitelným 

rozvojem a otázkami regulace, jako jsou 

vysoce kvalitní hygienické 

a rostlinolékařské normy a další normy 

týkající se zemědělských a potravinářských 

výrobků, aniž by tím byly oslabeny přísné 

normy EU, dále na jasně stanovené 

a vymahatelné závazky v oblasti 

pracovních a environmentálních norem, boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a korupci, a to v rámci výlučných 

pravomocí Unie, se zvláštní pozorností 

věnovanou potřebám mikropodniků 

a malých a středních podniků; 

15. zdůrazňuje, že ambiciózní dohoda 

se musí smysluplným způsobem zabývat 

investicemi, obchodem se zbožím 

a službami (v návaznosti na doporučení 

Evropského parlamentu z poslední doby, 

pokud jde o zachování politického prostoru 

a citlivá odvětví), usnadňováním celních 

záležitostí a obchodu, digitalizací, 

elektronickým obchodem a ochranou 

údajů, výzkumem technologií a podporou 

inovací, hospodářskou soutěží, udržitelným 

rozvojem a otázkami regulace, jako jsou 

vysoce kvalitní hygienické 

a rostlinolékařské normy a další normy 

týkající se zemědělských a potravinářských 

výrobků, aniž by tím byly oslabeny přísné 

normy EU, dále na jasně stanovené 

a vymahatelné závazky v oblasti 

pracovních a environmentálních norem, boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a korupci, a to v rámci výlučných 

pravomocí Unie, se zvláštní pozorností 

věnovanou potřebám mikropodniků 

a malých a středních podniků; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/11 

Pozměňovací návrh  11 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. žádá Komisi, aby pro zemědělské 

odvětví stanovila jednotný přístup a aby co 

nejdříve zveřejnila své analýzy a tak 

umožnila objektivně posoudit případné 

výhody a nevýhody pro evropské 

producenty, včetně odhadu dopadů na 

zaměstnanost a možného zavedení 

specifických podpor pro evropské 

dodavatelské řetězce; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/12 

Pozměňovací návrh  12 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) liberalizace obchodu se zbožím 

a službami a skutečné příležitosti 

k vzájemnému přístupu na trh zboží 

a služeb pro obě strany prostřednictvím 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, přičemž by žádné ustanovení 

v dohodě nemělo stranám bránit 

v přijímání vlastní regulace za účelem 

dosažení legitimních cílů politik; tato 

dohoda nesmí i) bránit stranám 

v definování, regulaci, poskytování 

a podpoře služeb v obecném zájmu a musí 

o tom obsahovat výslovná ustanovení; 

nesmí (ii) ani od vlád požadovat, aby 

privatizovaly jakoukoli službu, ani jim 

bránit v tom, aby rozšiřovaly škálu služeb, 

které poskytují veřejnosti; (iii) nesmí 

vládám bránit v tom, aby opět převzaly 

veřejnou kontrolu nad službami, které se 

dříve rozhodly privatizovat, jako je 

vodárenství, vzdělání, zdravotnictví 

a sociální služby, nebo snížit vysokou míru 

standardů v oblastech zdraví, potravin, 

ochrany spotřebitele, životního prostředí, 

práce a bezpečnosti v EU nebo omezit 

veřejné financování umění a kultury, 

vzdělávání, zdravotní péče a sociálních 

služeb, jak tomu bylo u předchozích 

obchodních dohod; závazky by měly 

vycházet ze Všeobecné dohody o obchodu 

službami (GATS); v této souvislosti 

a) liberalizace obchodu se zbožím 

a službami a skutečné příležitosti 

k vzájemnému přístupu na trh zboží 

a služeb pro obě strany prostřednictvím 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, přičemž by žádné ustanovení 

v dohodě nemělo stranám bránit 

v přijímání vlastní regulace za účelem 

dosažení legitimních cílů politik; tato 

dohoda nesmí i) bránit stranám 

v definování, regulaci, poskytování 

a podpoře služeb v obecném zájmu a musí 

o tom obsahovat výslovná ustanovení; 

nesmí (ii) ani od vlád požadovat, aby 

privatizovaly jakoukoli službu, ani jim 

bránit v tom, aby rozšiřovaly škálu služeb, 

které poskytují veřejnosti; (iii) nesmí 

vládám bránit v tom, aby opět převzaly 

veřejnou kontrolu nad službami, které se 

dříve rozhodly privatizovat, jako je 

vodárenství, vzdělání, zdravotnictví 

a sociální služby, nebo snížit vysokou míru 

standardů v oblastech zdraví, potravin, 

ochrany spotřebitele, životního prostředí, 

práce a bezpečnosti v EU nebo omezit 

veřejné financování umění a kultury, 

vzdělávání, zdravotní péče a sociálních 

služeb, jak tomu bylo u předchozích 

obchodních dohod; závazky by měly 

vycházet ze Všeobecné dohody o obchodu 

službami (GATS); v této souvislosti 
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zdůrazňuje, že je nutné zachovat normy, 

které jsou vyžadovány od evropských 

producentů; 

zdůrazňuje, že je nutné zachovat normy, 

které jsou vyžadovány od evropských 

producentů, zejména pokud jde o ochranu 

evropského zemědělského trhu; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/13 

Pozměňovací návrh  13 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 – písm. f a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 fa) zvláštní kapitolu zohledňující 

potřeby a zájmy evropských zemědělců 

vzhledem k tomu, že odstranění a snížení 

celních a necelních překážek bude pro ně 

znamenat jistou újmu; připomíná, že 

novozélandské zemědělství je velmi 

konkurenceschopné a výrazně zaměřené 

na vývoz, připomíná, že rozměry 

hospodářství a chovů jsou obecně větší 

než v Evropě; a že jednou z australských 

priorit proto bezpochyby bude rozšířit 

přístup na rozsáhlý trh Evropské unie 

prostřednictvím odstranění nebo snížení 

celních a necelních překážek v tomto 

odvětví; domnívá se proto, že 

u nejzranitelnějších zemědělských 

produktů, jako jsou např. hovězí 

a skopové maso, obiloviny, mléčné 

výrobky a zvláštní cukry, Unie nesmí 

přijmout žádný závazek; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/14 

Pozměňovací návrh  14 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 – písm. j 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

j) silná a právně vymahatelná opatření 

týkající se uznávání a ochrany práv 

duševního vlastnictví, a to včetně 

zeměpisných označení vín a lihovin 

a dalších zemědělských a potravinářských 

produktů; zjednodušené celní postupy 

a jednoduchá a pružná pravidla původu, 

které jsou vhodné pro složitý svět 

globálních hodnotových řetězců, a to 

i pokud jde o zlepšování transparentnosti 

odpovědnosti v jejich rámci, a uplatňování 

mnohostranných pravidel původu, kdykoli 

je to možné, a v ostatních případech 

uplatňování nezatěžujících pravidel 

původu, jako je tzv. změna položky celního 

sazebníku; 

j) silná a právně vymahatelná opatření 

týkající se uznávání a ochrany práv 

duševního vlastnictví, a to včetně 

zeměpisných označení vín a lihovin 

a dalších zemědělských a potravinářských 

produktů, přičemž konstatuje, že 

mechanismus „koexistence“ zeměpisných 

označení, pokud jde o přítomnost 

soukromých značek s podobnými jmény ve 

třetích zemích, dostatečně nechrání 

evropské producenty na trhu a poskytuje 

konečnému spotřebiteli klamavý a nepříliš 

jasný obrázek o původu zemědělsko-

potravinářských produktů; zjednodušené 

celní postupy, které jsou vhodné pro 

složitý svět globálních hodnotových 

řetězců, a to i pokud jde o zlepšování 

transparentnosti odpovědnosti v jejich 

rámci, a uplatňování mnohostranných 

pravidel původu, kdykoli je to možné, a 

v ostatních případech uplatňování 

nezatěžujících pravidel původu, jako je tzv. 

změna položky celního sazebníku; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0312/15 

Pozměňovací návrh  15 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními EU s Novým Zélandem 

2017/2193(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. připomíná, že Nový Zéland 

používá klonované maso pro účely výživy; 

žádá proto velmi přísné kontroly 

a sledovatelnost všech produktů 

živočišného původu; žádá označování 

všech potravinových výrobků 

pocházejících z klonovaných zvířat či 

potomků klonovaných zvířat; 

Or. en 

 

 


