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5.12.2018 A8-0367/1 

Pozměňovací návrh  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. domnívá se, že dohoda má značný 

dvoustranný i celosvětový strategický 

význam a že v této době, kdy je 

mezinárodní řád konfrontován se 

závažnými protekcionistickými výzvami, 

vysílá dobře načasovaný signál na 

podporu otevřeného a spravedlivého 

obchodu založeného na pravidlech 

a hodnotách a současně podporuje vysoké 

standardy, zejména v oblasti životního 

prostředí, bezpečnosti potravin, ochrany 

spotřebitelů a pracovních práv; 

upozorňuje, že protekcionismus není 

řešením a že status quo v obchodní 

politice již není udržitelný; 

1. domnívá se, že dohoda má značný 

dvoustranný i celosvětový strategický 

význam; konstatuje nicméně, že 

v současné situaci naléhavé potřeby splnit 

Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, 

rostoucího protekcionismu 
a odůvodněných obav občanů ohledně 

nespravedlivé globalizace není současný 

stav obchodní politiky nadále udržitelný; 

lituje, že Komise tyto výzvy podceňuje, 

a domnívá se, že touto dohodou o volném 

obchodu EU promarňuje příležitost 

k potřebné změně orientace své obchodní 

politiky; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Pozměňovací návrh  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že dohoda podporuje 

osvědčené postupy při poskytování 

bezpečných a kvalitních potravin 

a produktů spotřebitelům; zdůrazňuje, že 

nic v této dohodě nebrání uplatňování 
zásady předběžné opatrnosti, jak je 

stanovena v SFEU, v Evropské unii; vítá 

skutečnost, že byl do dohody začleněn 

jasný odkaz na tuto zásadu; zdůrazňuje, 

že tato dohoda nesmí v žádném případě 

ohrozit přesné a srozumitelné označování 

potravin v souladu s předpisy EU; vyzývá 

oba partnery, aby při provádění dohody 

zlepšili ochranu spotřebitelů, podmínky pro 

spotřebitele a bezpečnost potravin, a žádá 

Komisi, aby do všech budoucích 

obchodních dohod EU začleňovala 

konkrétní důrazná opatření na ochranu 

spotřebitelů; 

8. připomíná, že zásada předběžné 

opatrnosti je sice zakotvena ve 

Smlouvách, ale není náležitě 

ochraňována, neboť současné 

mnohostranné a dvoustranné obchodní 

dohody neposkytují úplné právní uznání; 

dále připomíná, že EU již prohrála dva 

právní spory u WTO, v nichž se 

dovolávala zásady předběžné opatrnosti1a, 

a je znepokojen rizikem, že to bude mít 

odrazující účinek, pokud jde o budoucí 

regulační opatření EU; lituje, že Komise 

nezavedla v souvislosti se zásadou 

předběžné opatrnosti v dohodě 

o hospodářském partnerství odpovídající 

normy ochrany, a zdůrazňuje, že tato věc 

by se měla stát klíčovým ofenzívním 

zájmem Unie ve všech současných 

i budoucích obchodních jednáních; 

vyzývá oba partnery, aby při provádění 

dohody zlepšili ochranu spotřebitelů, 

podmínky pro spotřebitele a bezpečnost 

potravin, a žádá Komisi, aby do všech 

budoucích obchodních dohod EU 

začleňovala konkrétní důrazná opatření na 

ochranu spotřebitelů; 

 _________________ 

 1a ES – Opatření týkající se schvalování 

biotechnologických výrobků 

a obchodování s nimi (DS291), ES – 
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Opatření týkající se masa a masných 

výrobků (hormony) (DS26). 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Pozměňovací návrh  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že obě strany jsou 

odhodlány prosazovat vysokou úroveň 

ochrany životního prostředí a práce a že by 

tyto vysoké standardy neměly být 

považovány za obchodní překážky, 

a současně poznamenává, že pracovní 

a environmentální normy nemohou být 

uvolněny nebo sníženy kvůli přilákání 

obchodu a investic; připomíná cíl 

udržitelného rozvoje č. 5 Agendy OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030; vítá skutečnost, že 

se Japonsko i EU připojily k „prohlášení 

z Buenos Aires o ženách a obchodu“, 

a vyzývá obě strany, aby v této dohodě 

výrazně posílily své závazky v oblasti 

rovnosti žen a mužů a obchodu, včetně 

práva na stejnou odměnu; očekává, že EU 

a Japonsko přijmou veškerá nezbytná 

opatření k provedení cílů v oblasti 

udržitelného rozvoje ve všech svých 

činnostech, a to i prostřednictvím této 

dohody; žádá Komisi, aby provedla 

následné posouzení dopadu provádění této 

dohody na udržitelnost; 

9. zdůrazňuje, že obě strany jsou 

odhodlány prosazovat vysokou úroveň 

ochrany životního prostředí a práce a že by 

tyto vysoké standardy neměly být 

považovány za obchodní překážky, 

a současně poznamenává, že pracovní 

a environmentální normy nemohou být 

uvolněny nebo sníženy kvůli přilákání 

obchodu a investic; připomíná cíl 

udržitelného rozvoje č. 5 Agendy OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030; vítá skutečnost, že 

se Japonsko i EU připojily k „prohlášení 

z Buenos Aires o ženách a obchodu“, 

a vyzývá obě strany, aby v této dohodě 

výrazně posílily své závazky v oblasti 

rovnosti žen a mužů a obchodu, včetně 

práva na stejnou odměnu; domnívá se, že 

dohody o volném obchodu by neměly být 

cílem o sobě, ale naopak prostředkem 

dosažení a provedení cílů v oblasti 

udržitelného rozvoje a Pařížské dohody; 

žádá Komisi, aby tři roky po zahájení 

provádění této dohody provedla následné 

posouzení jejího dopadu na udržitelnost 
a to pak pravidelně opakovala, s cílem 

zajistit, aby byla dohoda o hospodářském 

partnerství slučitelná s cíli v oblasti 

udržitelného rozvoje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Pozměňovací návrh  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá závazek k účinnému provádění 

Pařížské dohody o změně klimatu a dalších 

mnohostranných dohod týkajících se 

životního prostředí, jakož i k udržitelnému 

řízení lesů (boji proti nezákonné těžbě 

dřeva) a rybolovu (boji proti nezákonnému, 

nehlášenému a neregulovanému rybolovu); 

připomíná, že na produkty dovezené na 

evropský trh se i nadále uplatňují právní 

předpisy a normy EU a že zejména nařízení 

EU o dřevu (nařízení (EU) č. 995/2010) 

zakazuje uvádění nelegálního dřeva na trh 

EU a zřizuje povinný systém náležité péče; 

žádá obě strany, aby v rámci kapitoly 

o udržitelném rozvoji úzce spolupracovaly 

a vyměňovaly si osvědčené postupy a aby 

posílily vymáhání právních předpisů 

v těchto otázkách, také pokud jde o co 

nejúčinnější opatření k boji proti 

nelegální těžbě dřeva a mimořádnou 

pozornost věnovanou tomu, aby se 

zabránilo vývozu nelegálně vytěženého 

dřeva z EU do Japonska; 

10. vítá závazek k účinnému provádění 

Pařížské dohody o změně klimatu a dalších 

mnohostranných dohod týkajících se 

životního prostředí, jakož i k udržitelnému 

řízení lesů (boji proti nezákonné těžbě 

dřeva) a rybolovu (boji proti nezákonnému, 

nehlášenému a neregulovanému rybolovu); 

připomíná, že na produkty dovezené na 

evropský trh se i nadále uplatňují právní 

předpisy a normy EU a že zejména nařízení 

EU o dřevu (nařízení (EU) č. 995/2010) 

zakazuje uvádění nelegálního dřeva na trh 

EU a zřizuje povinný systém náležité péče; 

žádá obě strany, aby v rámci kapitoly 

o udržitelném rozvoji okamžitě začaly úzce 

spolupracovat s cílem dosáhnout toho, 
aby Japonsko bezodkladně přijalo právní 

předpisy rovnocenné nařízení EU o dřevu; 

lituje rozhodnutí Komise nepožadovat 

v rámci těchto jednání ukončení lovu 

velryb; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Pozměňovací návrh  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. připomíná, že Soudní dvůr 

Evropské unie ve svém stanovisku 2/15 

k dohodě o volném obchodu mezi EU 

a Singapurem v bodu 161 uvedl, že 

kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 

mají přímý a bezprostřední vliv na obchod 

a že porušení ustanovení v oblasti 

udržitelného rozvoje opravňuje druhou 

stranu ukončit nebo pozastavit liberalizaci, 

jež je stanovena v jiných částech dohody 

o volném obchodu; vítá skutečnost, že byla 

do kapitoly o udržitelném rozvoji 

začleněna doložka o přezkumu, a žádá obě 

strany, aby tuto doložku řádně a 

v patřičný čas využily s cílem splnit přijaté 

závazky a posílit vymahatelnost a účinnost 

ustanovení týkajících se práce a životního 

prostředí, včetně posouzení možnosti, 

kromě jiných metod vymáhání, vytvořit 

jakožto krajní možnost mechanismus 

založený na sankcích; vyzývá obě strany, 

aby nečekaly na uplatnění doložky 

o přezkumu a přijaly opatření k účinnému 

provedení dohody, která by zajistila, aby 

se tato dohoda o hospodářském 

partnerství stala příkladnou dohodou 

zajišťující nejvyšší možnou ochranu; žádá 

Komisi, aby monitorovala závazky přijaté 

v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji 

a aby spolupracovala s Japonskem při 

jejich provádění, přičemž by se mělo 

13. připomíná, že účelem kapitol 

o obchodu a udržitelném rozvoji je 

zaručit, aby byly obchodní dohody 

prostředkem dosažení cílů v oblasti 

udržitelného rozvoje, a domnívá se, že 

nemají-li být v rozporu s tímto účelem, 

musí být tyto kapitoly – stejně jako 

všechny další části dohod o volném 

obchodu – plně vymahatelné; připomíná, 

že Soudní dvůr Evropské unie ve svém 

stanovisku 2/15 k dohodě o volném 

obchodu mezi EU a Singapurem v bodu 

161 uvedl, že kapitoly o obchodu 

a udržitelném rozvoji mají přímý 

a bezprostřední vliv na obchod a že 

porušení ustanovení v oblasti udržitelného 

rozvoje opravňuje druhou stranu ukončit 

nebo pozastavit liberalizaci, jež je 

stanovena v jiných částech dohody 

o volném obchodu; žádá Komisi, aby 

okamžitě aktivovala doložku o přezkumu 

kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o hospodářském partnerství a aby 

revidovala svůj obecný přístup ke všem 

dohodám o volném obchodu s cílem zavést 

v případě porušení závazků pozastavení 

obchodních preferencí či jiné druhy 

sankcí; 
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vycházet z patnáctibodového neoficiálního 

dokumentu Komise o provádění kapitoly 

o obchodu a udržitelném rozvoji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Pozměňovací návrh  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že dohoda znovu 

potvrzuje právo orgánů členských států 

vymezit, poskytovat a regulovat veřejné 

služby na místní, regionální i státní úrovni 

a že stanovený „negativní seznam“ 

nebrání vládám, aby jakoukoli 

privatizovanou službu opět převedly do 

veřejného sektoru, ani v tom, aby bez 

omezení vytvářely nové veřejné služby; je 

přesvědčen, že je třeba v zásadě 

upřednostňovat používání přístupu 

založeného na pozitivním seznamu podle 

Všeobecné dohody o obchodu a službách 

WTO (GATS); všímá si, že se obě strany 

v dohodě zavázaly k ochraně veřejného 

vodohospodářství v rámci všeobecné 

výjimky pro veřejné služby; 

14. zdůrazňuje, že dohody o volném 

obchodu by měly zachovat právo orgánů 

členských států vymezit, poskytovat 

a regulovat veřejné služby na místní, 

regionální i státní úrovni; domnívá se, že 

přístup založený na „negativním 

seznamu“ omezuje právo regulovat, 

neboť vyžaduje, aby orgány členských 

států určily v době jednání všechny 

regulační potřeby do budoucna, a že 

doložky o zachování stávajícího stavu či 

umožňující návrat k původnímu stavu 

v zásadě zakazují návrat k méně 

příznivým úrovním liberalizace; žádá 

Komisi, aby se ve všech současných 

i budoucích jednáních vrátila k přístupu 

založeném na „pozitivním seznamu“; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Pozměňovací návrh  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. domnívá se, že stávající doložka 

o veřejných zařízeních neposkytuje 

úplnou a řádnou ochranu práva na 

regulaci veřejných služeb, jak již 

Parlament přiznal v dřívějších 

usneseních1b; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby zvážila revizi svého přístupu 

a pokusila se vyčlenit služby obecného 

zájmu a služby obecného hospodářského 

zájmu – na základě doložky o veřejných 

službách výslovně vycházející ze zásad 

Smluv – ze všech dohod o volném 

obchodu; 

 _________________ 

 1b Usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 3. února 2016 obsahující doporučení 

Evropského parlamentu určené Komisi 

ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) (přijaté texty, 

P8_TA(2016)0041).  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Pozměňovací návrh  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 

suverénní právo regulovat finanční 

a bankovní odvětví z obezřetnostních 

důvodů a pro účely dohledu; žádá obě 

partnerské strany, aby využívaly fóra pro 

finanční regulaci ke zlepšení globálního 

finančního systému; 

17. zdůrazňuje, že dohoda by měla 

zachovat suverénní právo regulovat 

finanční a bankovní odvětví 

z obezřetnostních důvodů a pro účely 

dohledu, a připomíná, že ustanovení 

v kapitole o finančních službách vycházejí 

z dohody GATS, která je z roku 1995; je 

znepokojen tím, že EU zařadila na seznam 

služeb k liberalizaci ty finanční produkty, 

které stály u zrodu finanční krize (tj. 

swapy úvěrového selhání, cenné papíry 

zajištěné aktivy a deriváty, jako jsou 

termínované obchody (futures) a opce); 

lituje, že tato dohoda o volném obchodu 

promarnila příležitost zavést takovou 

liberalizaci obchodu s finančními 

službami, která bude v souladu 

s pokrizovým regulačním modelem a bude 

vycházet z pozitivního seznamu 

finančních služeb, jak také doporučuje 

Parlament na základě práce výboru 

PANA1c; lituje vložení velmi ambiciózního 

ustanovení o nových finančních službách, 

jež potvrzuje záměr dále liberalizovat 

a rozšířit finanční sektor, což je v rozporu 

s pokrizovým přístupem spíše omezovat 

finanční inovace; 

 _________________ 

 1c Doporučení Evropského parlamentu 

Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 
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v návaznosti na vyšetřování praní peněz, 

vyhýbání se daňovým povinnostem 

a daňových úniků (přijaté texty, P8_TA-

PROV(2017)0491).  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Pozměňovací návrh  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti 

regulace je dobrovolná a v žádném případě 

neomezuje právo na regulaci; připomíná, 

že provádění odpovídajících ustanovení 

musí v plném rozsahu respektovat výsady 

spolunormotvůrců; vítá skutečnost, že 

kapitola o spolupráci v oblasti regulace 

jasně stanoví, že musí být v plném 

rozsahu dodržovány zásady zakotvené ve 

Smlouvě o fungování EU, např. zásada 

předběžné opatrnosti; 

19. zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti 

regulace je dobrovolná a v žádném případě 

by neměla omezovat právo na regulaci; 

připomíná, že provádění odpovídajících 

ustanovení musí v plném rozsahu 

respektovat výsady spolunormotvůrců; 

zdůrazňuje ustanovení v kapitole 
o spolupráci v oblasti regulace, které praví, 

že regulační opatření nesmějí být skrytou 

překážkou obchodu, a z nějž plyne, že je 

nutné vážit a vyvažovat, co je přiměřené 

a nezbytné na jedné straně a co může být 

legitimním cílem politiky na straně druhé; 

je znepokojen tím, že u spolupráce 

v oblasti regulace v rámci dohod o volném 

obchodu hrozí, že se křehká rovnováha 

mezi regulací ve veřejném zájmu 

a odstraňováním překážek obchodu 

vychýlí ve prospěch této druhé snahy; 

lituje, že ustanovení uvedené kapitoly, 

podle nějž musí být zásady zakotvené ve 

SFEU, např. zásada předběžné opatrnosti, 

dodržovány v plném rozsahu, se vztahuje 

pouze na regulační spolupráci, a to 

navzdory tomu, že nejkritičtější 

ustanovení se nacházejí v kapitolách 

o sanitárních a fytosanitárních opatřeních 

a o technických překážkách obchodu; 

Or. en 



 

AM\1171346CS.docx  PE631.563v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0367/10 

Pozměňovací návrh  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. požaduje transparentní fungování 

výboru pro spolupráci v oblasti regulace 

a řádné zapojení všech zúčastněných stran, 

zejména odborů a organizací občanské 

společnosti, které by mělo být vnímáno 

jako základní předpoklad dalšího budování 

důvěry veřejnosti v dohodu a její dopady; 

zdůrazňuje, že Parlament by měl být 

pravidelně informován o rozhodnutích, 

která výbor pro spolupráci v oblasti 

regulace přijal; 

20. požaduje transparentní fungování 

výboru pro spolupráci v oblasti regulace 

a řádné zapojení všech zúčastněných stran, 

zejména odborů a organizací občanské 

společnosti, které by mělo být vnímáno 

jako základní předpoklad dalšího budování 

důvěry veřejnosti v dohodu a její dopady; 

zdůrazňuje, že Parlament by měl být 

systematicky informován o rozhodnutích, 

která výbor pro spolupráci v oblasti 

regulace přijal, jakož i před každým 

zasedáním Fóra pro spolupráci v oblasti 

regulace zřízeného dohodou 

o hospodářském partnerství a po něm; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Pozměňovací návrh  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. bere na vědomí, že pokračují 

jednání o samostatné dohodě o investicích, 

která bude Parlament pečlivě sledovat; 

konstatuje, že Komise na základě dohod 

s dalšími partnery zavedla systém soudů 

pro investice, a to až do doby, než bude 

zřízen vícestranný soud pro investice.; 

znovu opakuje, že starý mechanismus 

urovnávání sporů mezi soukromým 

investorem a státem (ISDS) je nepřijatelný 

a že neexistuje žádný mandát k návratu 

k tomuto mechanismu; 

21. vyjadřuje politování nad tím, že 

pokračují jednání o samostatné dohodě 

o investicích; konstatuje, že systém soudů 

pro investice zachová vysokou úroveň 

ochrany investic, aniž by investorům 

vznikly odpovídající povinnosti, a to na 

základě hmotných práv investorů 

systematicky oslabujících právo 

smluvních stran na regulaci a naplňování 

legitimních cílů veřejné politiky; 

zdůrazňuje, že systém soudů pro investice 

nereformuje nejproblematičtější 

hmotněprávní ustanovení o ochraně 

zahraničních investic, zejména zásady 

„nepřímého vyvlastnění“, „legitimního 

očekávání“ a „spravedlivého a rovného 

zacházení“; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Pozměňovací návrh  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyzývá Komisi, aby jednání 

o dohodě o ochraně investic zastavila; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Pozměňovací návrh  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. bere na vědomí zlepšení, pokud jde 

o transparentnost, přístup k dokumentům 

a zapojení občanské společnosti do 

obchodních jednání, k nimž došlo během 

tohoto volebního období; požaduje, aby 

byl všem poslancům Evropského 

parlamentu systematicky poskytován 

úplný přístup ke konsolidovaným textům 

k jednání, a žádá Komisi, aby vždy 

prosazovala a preferovala zpřístupňování 

a zveřejňování těchto dokumentů u všech 

jednání; 

Or. en 

 

 


