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5.12.2018 A8-0367/1 

Pakeitimas 1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. mano, kad šis susitarimas yra labai 

svarbus dvišaliu ir pasauliniu strateginiu 

požiūriu ir kad jį sudarant šiuo 

tarptautinei tvarkai sunkiu 

protekcionistinių iššūkių laikotarpiu laiku 

demonstruojamas įsipareigojimas remti 

atvirą, sąžiningą, vertybėmis ir taisyklėmis 

grindžiamą prekybą skatinant aukštus 

standartus, būtent aplinkos, maisto 

saugos, vartotojų apsaugos ir darbo teisių 

srityje; įspėja, kad toks protekcionizmas 

nėra tinkamas sprendimas ir kad 

dabartinė prekybos politikos padėtis yra 

nebepatenkinama; 

1. mano, kad šis susitarimas yra labai 

svarbus dvišaliu ir visuotiniu strateginiu 

požiūriu; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, 

kad dabartinėmis aplinkybėmis, kai reikia 

skubiai įgyvendinti JT darnaus vystymosi 

darbotvarkę iki 2030 m., didėja 

protekcionizmas ir piliečiams kyla 

pagrįstų abejonių dėl nesąžiningos 

globalizacijos, dabartinė prekybos 

politikos padėtis yra nebepatenkinama; 

apgailestauja, kad Komisija pakankamai 

neįvertina tokios problemos, ir mano, kad 

ES, sudarydama šį LPS, nepasinaudojo 

galimybe tinkamai perorientuoti savo 

prekybos politiką; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Pakeitimas 2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabrėžia, kad susitarimu 

skatinama geriausia saugaus ir aukštos 

kokybės maisto ir produktų vartotojams 

teikimo praktika; pabrėžia, kad jokios 

susitarimo nuostatos netrukdo ES taikyti 
atsargumo principo, kaip nustatyta 

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo; 

palankiai vertina tai, kad susitarime 

aiškiai nurodomas atsargumo principas; 
pabrėžia, kad susitarimas jokiomis 

aplinkybėmis neturi kenkti tiksliam, 

suprantamam ir ES reikalavimus 

atitinkančiam maisto ženklinimui; ragina 

abi partneres įgyvendinant susitarimą 

padidinti vartotojų apsaugos, vartotojų 

gerovės ir maisto saugos standartus ir 

Komisiją į visus būsimus ES prekybos 

susitarimus įtraukti konkrečias ir griežtas 

nuostatas dėl vartotojų apsaugos; 

8. primena, kad atsargumo principas, 

nors ir įtvirtintas ES sutartyse, nėra 

tinkamai apsaugotas, nes dabartiniuose 

daugiašaliuose ir dvišaliuose prekybos 

susitarimuose nėra numatyta visaverčio 

teisinio jo pripažinimo; be to, primena, 

kad ES Pasaulio prekybos organizacijoje 

jau pralaimėjo du teisinius ginčus dėl 
atsargumo principo1a, ir yra susirūpinęs 

dėl to, kad gali kilti realus neigiamo 

poveikio būsimoms ES reguliavimo 

priemonėms pavojus; apgailestauja, kad 

Komisija ekonominės partnerystės 

susitarime nenustatė tinkamų atsargumo 

principo apsaugos standartų, ir pabrėžia, 

kad, vykdant visas dabartines ir būsimas 

derybas, to turėtų būti siekiama kaip 

svarbiausio aktyvaus ES intereso; ragina 

abi partneres įgyvendinant susitarimą 

padidinti vartotojų apsaugos, vartotojų 

gerovės ir maisto saugos standartus ir 

Komisiją į visus būsimus ES prekybos 

susitarimus įtraukti konkrečias ir griežtas 

nuostatas dėl vartotojų apsaugos; 

 _________________ 

 1a EK – Biotechnologijų produktų 

patvirtinimas ir rinkodara DS291, EK – 

Hormonai DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Pakeitimas 3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia, kad abi šalys įsipareigoja 

užtikrinti aukštą aplinkos ir darbo apsaugos 

lygį ir kad tokie aukšti standartai neturėtų 

būti laikomi prekybos kliūtimis, 

pažymėdamas, kad susitarime taip pat 

aiškiai nurodoma, jog darbo ir aplinkos 

apsaugos standartų negalima sušvelninti ar 

sumažinti siekiant paskatinti prekybą ir 

pritraukti investicijų; primena JT darnaus 

vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 5-ąjį 

darnaus vystymosi tikslą; palankiai vertina 

tai, kad Japonija ir ES jau prisijungė prie 

Buenos Airių deklaracijos dėl prekybos ir 

ekonominio moterų įgalėjimo ir ragina abi 

šalis pagal šį susitarimą ryžtingai stiprinti 

įsipareigojimus, susijusius su lytimi ir 

prekyba, įskaitant teisę į vienodą darbo 

užmokestį; tikisi, kad ES ir Japonija, 

vykdydamos visą savo veiklą, imsis visų 

reikiamų priemonių, be kita ko, 

laikydamosi šio susitarimo, įgyvendinti 

darnaus vystymosi tikslus; prašo 

Komisijos atlikti susitarimo įgyvendinimo 

ex post poveikio darniam vystymuisi 

vertinimą; 

9. pabrėžia, kad abi šalys įsipareigoja 

užtikrinti aukštą aplinkos ir darbo apsaugos 

lygį ir kad tokie aukšti standartai neturėtų 

būti laikomi prekybos kliūtimis, 

pažymėdamas, kad susitarime taip pat 

aiškiai nurodoma, jog darbo ir aplinkos 

apsaugos standartų negalima sušvelninti ar 

sumažinti siekiant paskatinti prekybą ir 

pritraukti investicijų; primena JT darnaus 

vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 5-ąjį 

darnaus vystymosi tikslą; palankiai vertina 

tai, kad Japonija ir ES jau prisijungė prie 

Buenos Airių deklaracijos dėl prekybos ir 

ekonominio moterų įgalėjimo ir ragina abi 

šalis pagal šį susitarimą ryžtingai stiprinti 

įsipareigojimus, susijusius su lytimi ir 

prekyba, įskaitant teisę į vienodą darbo 

užmokestį; mano, kad LPS turėtų būti ne 

savaiminis tikslas, o veikiau priemonė 

darnaus vystymosi tikslams, įskaitant 

Paryžiaus susitarimą, siekti ir įgyvendinti; 

prašo Komisijos atlikti ex post poveikio 

darniam vystymuisi vertinimą praėjus 

trejiems metams nuo susitarimo 

įgyvendinimo pradžios ir vėliau 

reguliariai, siekiant užtikrinti, kad EPS 

būtų suderinamas su DVT; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Pakeitimas 4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. palankiai vertina įsipareigojimą 

veiksmingai įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą dėl kovos su klimato kaita ir 

kitus daugiašalius aplinkos apsaugos 

susitarimus, taip pat užtikrinti tvarią 

miškotvarką (be kita ko, vykdant kovą su 

neteisėtu miškų kirtimu) ir tvarų 

žuvininkystės (kova su neteisėta, 

nedeklaruojama ir nereglamentuojama 

žvejyba) valdymą; pabrėžia, kad ES teisės 

aktai ir standartai toliau taikomi į ES rinką 

importuojamiems produktams ir kad visų 

pirma pagal ES medienos reglamentą 

(Reglamentas (ES) Nr. 995/2010) 

draudžiama ES rinkai tiekti neteisėtai 

paruoštą medieną ir nustatoma privaloma 

išsamaus patikrinimo sistema; ragina abi 

šalis glaudžiai bendradarbiauti pagal 

darnaus vystymosi skyrių, kad būtų 

keičiamasi geriausia patirtimi ir geriau 

užtikrinamas teisės aktų vykdymas 

minėtoje srityje, įskaitant 

veiksmingiausias kovos su neteisėta 
medienos ruoša priemones ir ypatingą 

dėmesį skiriant tam, kad būtų užkirstas 

kelias neteisėtai paruoštos medienos 

eksportui iš ES į Japoniją; 

10. palankiai vertina įsipareigojimą 

veiksmingai įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą dėl kovos su klimato kaita ir 

kitus daugiašalius aplinkos apsaugos 

susitarimus, taip pat užtikrinti tvarią 

miškotvarką (be kita ko, vykdant kovą su 

neteisėtu miškų kirtimu) ir tvarų 

žuvininkystės (kova su neteisėta, 

nedeklaruojama ir nereglamentuojama 

žvejyba) valdymą; pabrėžia, kad ES teisės 

aktai ir standartai toliau taikomi į ES rinką 

importuojamiems produktams ir kad visų 

pirma pagal ES medienos reglamentą 

(toliau – ESMR) (Reglamentas (ES) 

Nr. 995/2010) draudžiama ES rinkai tiekti 

neteisėtai paruoštą medieną ir nustatoma 

privaloma išsamaus patikrinimo sistema; 

ragina abi šalis nedelsiant pradėti glaudų 

bendradarbiavimą pagal darnaus 

vystymosi skyrių, siekiant, kad būtų 

nedelsiant priimti Japonijos teisės aktai, 

kurie būtų lygiaverčiai ES medienos 

reglamentui; apgailestauja dėl Komisijos 

sprendimo šiose derybose nereikalauti 

nutraukti banginių medžioklės; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Pakeitimas 5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. primena, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas savo nuomonės Nr. 

2/15 161 dalyje dėl ES ir Singapūro 

laisvosios prekybos susitarimo nurodė, kad 

prekybos ir darnaus vystymosi skyriai turi 

tiesioginį ir nedelsiamą poveikį prekybai, o 

darnaus vystymosi nuostatų pažeidimas 

suteikia galimybę kitai šaliai nutraukti ar 

sustabdyti liberalizavimą, kuris numatomas 

kitomis laisvosios prekybos susitarimo 

nuostatomis; palankiai vertina tai, kad į 

prekybos ir darnaus vystymosi skyrių 

įtraukta peržiūros nuostata, ir ragina abi 

šalis tinkamai ir laiku naudotis šia 

nuostata, kad būtų laikomasi prisiimtų 

įsipareigojimų ir pagerintas darbo ir 

aplinkos apsaugos nuostatų taikymas ir 

veiksmingumas, taip pat, be įvairių 

vykdymo užtikrinimo metodų, apsvarstyti 

galimybę kaip kraštutinę priemonę taikyti 

sankcijomis pagrįstą mechanizmą; ragina 

abi šalis nelaukti, kol bus pradėta taikyti 

peržiūros nuostata siekiant imtis 

veiksmingo įgyvendinimo priemonių, kad 

būtų užtikrinta, jog šis LPS būtų 

pavyzdinis susitarimas, pagal kurį 

užtikrinama didžiausia galima apsauga; 
ragina Komisiją stebėti pagal prekybos ir 

darnaus vystymosi skyrių prisiimtus 

įsipareigojimus ir bendradarbiauti su 

Japonija jų įgyvendinimo klausimais, 

remiantis Komisijos 15 punktų neoficialiu 

13. primena, kad prekybos ir darnaus 

vystymosi skyrių tikslas – užtikrinti, kad 

prekybos susitarimais būtų siekiama 

darnaus vystymosi tikslų, ir mano, kad 

norint tokiam tikslui neprieštarauti, tie 

skyriai privalo būti visapusiškai vykdytini, 

lygiai kaip ir visi kiti LPS skyriai; 
primena, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas savo nuomonės Nr. 

2/15 161 dalyje dėl ES ir Singapūro 

laisvosios prekybos susitarimo nurodė, kad 

prekybos ir darnaus vystymosi skyriai turi 

tiesioginį ir nedelsiamą poveikį prekybai, o 

darnaus vystymosi nuostatų pažeidimas 

suteikia galimybę kitai šaliai nutraukti ar 

sustabdyti liberalizavimą, kuris numatomas 

kitomis laisvosios prekybos susitarimo 

nuostatomis; ragina Komisiją nedelsiant 

pradėti taikyti EPS prekybos ir darnaus 

vystymosi skyriaus peržiūros nuostatą ir 

persvarstyti savo bendrą požiūrį į visus 

LPS, siekiant numatyti prekybos lengvatų 

taikymo sustabdymą ar kitų rūšių 

sankcijas įsipareigojimų pažeidimų 

atveju; 
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dokumentu dėl prekybos ir darnaus 

vystymosi nuostatų įgyvendinimo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Pakeitimas 6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. pabrėžia tai, kad EPS dar kartą 

patvirtinama valstybių narių valdžios 

institucijų teisė visapusiškai nustatyti, 

teikti ir reguliuoti viešąsias paslaugas 

vietos, regionų ar nacionaliniu lygmeniu ir 

kad šiame susitarime pateikiamas 

neigiamas sąrašas vyriausybėms 

neužkerta kelio bet kokias privatizuotas 

paslaugas vėl grąžinti į viešąjį sektorių 

arba laisvai plėtoti naujas viešąsias 

paslaugas; iš principo mano, kad 

pageidautina naudoti teigiamo sąrašo 

metodą, kaip siūloma pagal PPO Bendrąjį 

susitarimą dėl prekybos paslaugomis 

(GATS); atkreipia dėmesį į abiejų EPS 

šalių prisiimtą įsipareigojimą apsaugoti 

viešąjį vandens išteklių valdymą, kuris yra 

bendrosios išimties dėl viešųjų paslaugų 

teikimo dalis; 

14. pabrėžia, kad pagal LPS turėtų 

būti išsaugota valstybių narių valdžios 

institucijų teisė nustatyti, teikti ir reguliuoti 

viešąsias paslaugas vietos, regiono ar 

nacionaliniu lygmeniu; mano, jog 

neigiamo sąrašo metodas apriboja teisę 

reguliuoti, nes reikia, kad nacionalinės 

institucijos derybų metu nustatytų visus 

būsimus reguliavimo poreikius ir kad 

negrįžimo ir neveikimo išlygomis būtų iš 

esmės draudžiama grįžti prie mažiau 

palankaus liberalizavimo lygio; prašo 

Komisijos visose dabartinėse ir būsimose 

derybose grįžti prie teigiamo sąrašo 

metodo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Pakeitimas 7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. mano, kad dabartinė viešųjų 

komunalinių paslaugų sąlyga visapusiškai 

ir tinkamai neapsaugo teisės reguliuoti 

viešąsias paslaugas, kaip tai Parlamentas 

jau pripažino ankstesnėse rezoliucijose1b; 

ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

peržiūrėti savo požiūrį, siekiant iš visų 

LPS pašalinti visuotinės svarbos 

paslaugas ir visuotinės ekonominės 

svarbos paslaugas, remiantis viešųjų 

komunalinių paslaugų sąlyga, 

akivaizdžiai paremta ES sutarčių 

principais; 

 _________________ 

 1b 2016 m. vasario 3 d. Europos 

Parlamento rezoliucija su Europos 

Parlamento rekomendacijomis Komisijai 

dėl prekybos paslaugomis susitarimo 

(TISA) (2015/2233(INI), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Pakeitimas 8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia, kad susitarimu išsaugoma 

suvereni teisė reguliuoti finansų ir bankų 

sektorius dėl prudencinių ir priežiūros 

sumetimų; ragina abi šalis partneres 

naudotis finansų reguliavimo forumu 

siekiant pagerinti pasaulinę finansų 

sistemą; 

17. pabrėžia, kad susitarimu turėtų būti 

išsaugota suvereni teisė reguliuoti finansų 

ir bankų sektorius prudenciniais ir 

priežiūros sumetimais, ir primena, kad 

finansinių paslaugų skyriaus nuostatos 

paremtos GATS, kuris parengtas 1995 m.; 

yra susirūpinęs dėl to, kad į paslaugų, 

kurias reikia liberalizuoti, sąrašą (t. y. 

kredito įsipareigojimų neįvykdymo 

apsikeitimo sandoriai, turtu užtikrinti 

vertybiniai popieriai, išvestiniai produktai, 

pvz., ateities ir pasirinkimo sandoriai) ES 

įtraukė tuos finansinius produktus, kurie 

sukėlė finansų krizę; apgailestauja, kad 

sudarant šį LPS nebuvo pasinaudota 

galimybe prekybos finansinėmis 

paslaugomis liberalizavimą suderinti su 

pokriziniais reguliavimo modeliais 

naudojant teigiamą finansinių paslaugų 

sąrašą, kaip, be kita ko, rekomendavo 

Parlamentas, remdamasis savo PANA 

komiteto darbu1c; apgailestauja, kad į 

pasiūlymą įtrauktos labai didelio užmojo 

nuostatos dėl naujų finansinių paslaugų, 

patvirtinant ketinimą toliau liberalizuoti ir 

plėsti finansų sektorių, o tai 

nesuderinama su po krizės parengtu 

metodu, kuriuo siekiama veikiau riboti 

finansines inovacijas; 

 _________________ 

 1c 2017 gruodžio 13 d. Europos 
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Parlamento rekomendacija Tarybai ir 

Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių 

vengimo ir slėpimo tyrimo 

(2016/3044(RSP), P8_TA-

PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Pakeitimas 9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabrėžia, kad bendradarbiavimas 

reguliavimo srityje yra savanoriškas ir kad 

dėl jo jokiu būdu neribojama teisė 

reguliuoti; primena, kad atitinkamos 

nuostatos turi būti įgyvendintos 

visapusiškai atsižvelgiant į teisėkūros 

institucijų prerogatyvas; palankiai vertina 

tai, kad skyriuje dėl bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje aiškiai nurodyta, kad 

turi būti visapusiškai laikomasi SESV 

nustatytų principų, pavyzdžiui, atsargumo 

principo; 

19. pabrėžia, kad bendradarbiavimas 

reguliavimo srityje yra savanoriškas ir kad 

dėl jo jokiu būdu neturėtų būti ribojama 

teisė reguliuoti; primena, kad atitinkamos 

nuostatos turi būti įgyvendintos 

visapusiškai atsižvelgiant į teisėkūros 

institucijų prerogatyvas; atkreipia ypatingą 

dėmesį į skyriaus dėl bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje nuostatą, pagal kurią 

reguliavimo priemonės negali būti 

užslėpta prekybos kliūtis, todėl turi būti 

gerai apsvarstyta ir pasverta, viena vertus, 

kas yra proporcinga ir būtina, ir, kita 

vertus, koks politinis tikslas gali būti 

teisėtas; yra susirūpinęs, kad 

bendradarbiavimas reguliavimo srityje 

pagal laisvosios prekybos susitarimus 

kelia pavojų, kad siekiant užtikrinti 

subtilią pusiausvyrą tarp viešojo intereso 

reguliavimo ir prekybos kliūčių šalinimo 

linkstama pirmenybę teikti pastarajam; 

apgailestauja dėl skyriaus nuostatų, jog 
SESV įtvirtinti principai, pavyzdžiui, 

atsargumo principas, turi būti visapusiškai 

taikomi tik bendradarbiavimui 

reguliavimo srityje, tuo tarpu svarbiausios 

nuostatos pateiktos skyriuose dėl 

sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ir 

dėl techninių prekybos kliūčių; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Pakeitimas 10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. ragina užtikrinti Bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje komiteto veiklos 

skaidrumą ir atitinkamą visų 

suinteresuotųjų subjektų, visų pirma 

profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės 

organizacijų, dalyvavimą – tai turėtų būti 

laikoma būtina sąlyga siekiant toliau 

didinti visuomenės pasitikėjimą susitarimu 

ir jo rezultatais; pabrėžia, kad Parlamentas 

turėtų būti reguliariai informuojamas apie 

Bendradarbiavimo reguliavimo srityje 

komitete priimamus sprendimus; 

20. ragina užtikrinti Bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje komiteto veiklos 

skaidrumą ir atitinkamą visų 

suinteresuotųjų subjektų, visų pirma 

profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės 

organizacijų, dalyvavimą – tai turėtų būti 

laikoma būtina sąlyga siekiant toliau 

didinti visuomenės pasitikėjimą susitarimu 

ir jo rezultatais; pabrėžia, kad Parlamentas 

turėtų būti nuolat informuojamas apie 

Bendradarbiavimo reguliavimo srityje 

komiteto priimamus sprendimus, taip pat 

prieš kiekvieną EPS bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje forumo susitikimą ir 

po jo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Pakeitimas 11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad tęsiamos 

derybos siekiant atskiro susitarimo dėl 

investicijų ir kad Parlamentas atidžiai jas 

stebės; pažymi, kad, kol neįsteigtas 

daugiašalis investicinių ginčų sprendimo 

teismas, į susitarimus su kitais partneriais 

Komisija įtraukė investicinių teismų 

sistemą; pakartoja, kad senasis privatus 

investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 

mechanizmas yra nepriimtinas ir kad nėra 

įgaliojimų vėl pradėti jį taikyti; 

21. apgailestauja, kad tęsiamos 

derybos siekiant atskiro susitarimo dėl 

investicijų; pažymi, kad investicinių 

teismų sistema įtvirtins aukšto lygio 

investicijų apsaugą nenumatant 

atitinkamų investuotojų prievolių, 

remiantis esminėmis investuotojų 

teisėmis, dėl kurių sistemiškai susilpnės 

susitarimo šalių teisė reguliuoti ir siekti 

teisėtų viešosios politikos tikslų; pabrėžia, 

kad pagal investicinių teismų sistemą 

nereformuojamos problemiškiausios 

esminės užsienio investicijų apsaugos 

nuostatos, ypač „netiesioginio 

nusavinimo“, „teisėtų lūkesčių“ ir 

„sąžiningo ir teisingo režimo“ principai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Pakeitimas 12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. ragina Komisiją sustabdyti derybas 

dėl investicijų apsaugos susitarimo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Pakeitimas 13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. atkreipia dėmesį į tai, kad 

dabartinės kadencijos laikotarpiu 

padaryta pažangą skaidrumo, galimybės 

susipažinti su dokumentais ir pilietinės 

visuomenės įtraukimo į prekybos derybas 

srityse; prašo, kad visiems Europos 

Parlamento nariams būtų sistemingai 

suteikiama visapusiška prieiga prie 

konsoliduotų derybų tekstų, ir ragina 

Komisiją visada siekti, kad visose 

derybose tokie dokumentai būtų atskleisti 

ir paskelbti, ir teikti tam prioritetą; 

Or. en 

 


