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5.12.2018 A8-0367/1 

Grozījums Nr.  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzskata, ka šim nolīgumam ir 

būtiska divpusēja un globāla stratēģiskā 

nozīme un ka tas nolīgums ir savlaicīgs 

signāls par labu atklātai, taisnīgai un uz 

vērtībām un noteikumiem balstītai 

tirdzniecībai, vienlaikus veicinot augstus 

standartus vides aizsardzības, pārtikas 

nekaitīguma un patērētāju un darbinieku 

tiesību aizsardzības jomā laikā, kad 

starptautisko kārtību apdraud ar 

protekcionismu saistīti izaicinājumi; 

brīdina, ka protekcionisms nav izeja un 

faktiskais stāvoklis tirdzniecības politikā 

nav saglabājams; 

1. uzskata, ka šim nolīgumam ir 

būtiska divpusēja un globāla stratēģiskā 

nozīme; tomēr norāda, ka pašreizējā 

situācijā, ko raksturo nepieciešamība 

steidzami īstenot ANO Ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2030. gadam, 

pieaugošs protekcionisms un pamatotas 

cilvēku bažas par globalizācijas 

netaisnīgumu, status quo tirdzniecības 

politikā vairs nav saglabājams; pauž 

nožēlu, ka Komisija nepietiekami novērtē 

šo problēmu, un uzskata, ka šis BTN ir 

neizmantota iespēja ES pienācīgi 

pārorientēt savu tirdzniecības politiku; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Grozījums Nr.  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka nolīgums veicina labāko 

praksi, lai patērētājiem nodrošinātu drošu 

un kvalitatīvu pārtiku un ražojumus; 

uzsver, ka nekas nolīgumā neliedz ES 

piemērot piesardzības principu, kā noteikts 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 

atzinīgi vērtē to, ka nolīgumā ir iekļauta 

nepārprotama atsauce uz piesardzības 

pieeju; uzsver, ka nolīgums nekādā 

gadījumā nedrīkst apdraudēt precīzu, 

saprotamu un ES prasībām atbilstošu 

pārtikas marķēšanu; aicina abus partnerus, 

īstenojot nolīgumu, uzlabot patērētāju 

aizsardzību, patērētāju labklājību un 

pārtikas nekaitīgumu, un aicina Komisiju 

visos turpmākajos ES tirdzniecības 

nolīgumos iekļaut īpašus un stingrus 

noteikumus par patērētāju aizsardzību; 

8. atgādina, ka piesardzības princips, 

kas ir nostiprināts ES Līgumos, nav 

pienācīgi aizsargāts, jo pašreizējie 

daudzpusējie un divpusējie tirdzniecības 

nolīgumi nenodrošina pilnīgu tā juridisku 

atzīšanu; turklāt atgādina, ka ES jau ir 

zaudējusi divus juridiskus strīdus PTO, 

kas bija saistīti ar piesardzības principu1a, 

un pauž bažas, ka tam var būt ļoti 

negatīva ietekme uz turpmākajiem ES 

regulatīvajiem pasākumiem; pauž nožēlu, 

ka Komisija EPN nav paredzējusi 

atbilstošus aizsardzības standartus 
piesardzības principam, un uzsver, ka tam 

vajadzētu būt ES galvenajai interesei visās 

pašreizējās un turpmākajās tirdzniecības 

sarunās ; aicina abus partnerus, īstenojot 

nolīgumu, uzlabot patērētāju aizsardzību, 

patērētāju labklājību un pārtikas 

nekaitīgumu, un aicina Komisiju visos 

turpmākajos ES tirdzniecības nolīgumos 

iekļaut īpašus un stingrus noteikumus par 

patērētāju aizsardzību; 

 _________________ 

 1a EC-Approval and Marketing of Biotech 

Products DS291, EC-Hormones DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Grozījums Nr.  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka abas puses ir apņēmušās 

nodrošināt augstu vides un darbaspēka 

aizsardzības līmeni un ka šie augstie 

standarti nebūtu jāuzskata par tirdzniecības 

šķēršļiem, vienlaikus norādot, ka ar šo 

nolīgumu tiek arī skaidri noteikts, ka darba 

un vides standartus nevar mīkstināt vai 

pazemināt, lai piesaistītu tirdzniecību un 

investīcijas; atgādina par ANO Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam 

ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 5; atzinīgi 

vērtē to, ka Japāna un ES ir pievienojušās 

Buenosairesas deklarācijai par sievietēm 

un tirdzniecību, un aicina abas puses šajā 

nolīgumā būtiski pastiprināt savas saistības 

dzimuma un tirdzniecības jautājumos, 

tostarp attiecībā uz tiesības saņemt 

vienlīdzīgu samaksu; sagaida, ka ES un 

Japāna visās savās darbībās, tostarp 

īstenojot šo nolīgumu, darīs visu 

nepieciešamo, lai sasniegtu ilgtspējīgas 

attīstības mērķus; aicina Komisiju veikt 

ietekmes uz ilgtspēju ex post novērtējumu 

par šā nolīguma īstenošanu; 

9. uzsver, ka abas puses ir apņēmušās 

nodrošināt augstu vides un darbaspēka 

aizsardzības līmeni un ka šie augstie 

standarti nebūtu jāuzskata par tirdzniecības 

šķēršļiem, vienlaikus norādot, ka ar šo 

nolīgumu tiek arī skaidri noteikts, ka darba 

un vides standartus nevar mīkstināt vai 

pazemināt, lai piesaistītu tirdzniecību un 

investīcijas; atgādina par ANO Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam 

ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 5; atzinīgi 

vērtē to, ka Japāna un ES ir pievienojušās 

Buenosairesas deklarācijai par sievietēm 

un tirdzniecību, un aicina abas puses šajā 

nolīgumā būtiski pastiprināt savas saistības 

dzimuma un tirdzniecības jautājumos, 

tostarp attiecībā uz tiesības saņemt 

vienlīdzīgu samaksu; uzskata, ka brīvās 

tirdzniecības nolīgumiem nevajadzētu būt 

pašmērķim, drīzāk tiem jābūt līdzekļiem 

IAM un Parīzes nolīguma mērķu 

sasniegšanai un īstenošanai; aicina 

Komisiju trīs gadus pēc tam, kad sākta 

nolīguma īstenošana, un pēc regulāri 

veikt ietekmes uz ilgtspēju ex post 

novērtējumu, lai nodrošinātu, ka EPN 

atbilst IAM; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Grozījums Nr.  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atzinīgi vērtē apņemšanos efektīvi 

īstenot Parīzes nolīgumu cīņai pret klimata 

pārmaiņām un citus daudzpusējus 

nolīgumus vides jomā, kā arī iestāties par 

ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu (tostarp 

cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi) un 

ilgtspējīgu zivsaimniecību (nelegālas, 

nereģistrētas un neregulētas zvejas 

apkarošana); uzsver, ka ES tiesību akti un 

standarti joprojām ir piemērojami ES tirgū 

importētiem ražojumiem un ka jo īpaši ES 

Kokmateriālu regula (Regula (ES) Nr. 

995/2010) aizliedz nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu laišanu ES tirgū un ievieš 

obligātu likumības pārbaužu sistēmu; 

aicina abas puses cieši sadarboties saskaņā 

ar ilgtspējīgas attīstības sadaļu, lai 

apmainītos ar paraugpraksi un stiprinātu 

tiesību aktu īstenošanu šajos jautājumos, 

tostarp vienoties par visefektīvākajiem 

pasākumiem nelikumīgas mežizstrādes 

apkarošanai un īpašu uzmanību pievēršot 

tam, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu eksportu no ES uz Japānu; 

10. atzinīgi vērtē apņemšanos efektīvi 

īstenot Parīzes nolīgumu cīņai pret klimata 

pārmaiņām un citus daudzpusējus 

nolīgumus vides jomā, kā arī iestāties par 

ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu (tostarp 

cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi) un 

ilgtspējīgu zivsaimniecību (nelegālas, 

nereģistrētas un neregulētas zvejas 

apkarošana); uzsver, ka ES tiesību akti un 

standarti joprojām ir piemērojami ES tirgū 

importētiem ražojumiem un ka jo īpaši ES 

Kokmateriālu regula (Regula (ES) Nr. 

995/2010) aizliedz nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu laišanu ES tirgū un ievieš 

obligātu likumības pārbaužu sistēmu; 

aicina abas puses nekavējoties sākt ciešu 

sadarbību saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 

sadaļu, kuras mērķis ir panākt, lai Japāna 

pieņem tādus tiesību aktus, kas ir 

līdzvērtīgi Kokmateriālu regulas 

noteikumiem; pauž nožēlu par Komisijas 

lēmumu sarunās neprasīt izbeigt vaļu 

medības; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Grozījums Nr.  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atgādina, ka Eiropas Savienības 

Tiesa Atzinuma Nr. 2/15 par ES un 

Singapūras BTN 161. punktā ir norādījusi, 

ka tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

sadaļām ir tieša un tūlītēja ietekme uz 

tirdzniecību un ka noteikumu par 

ilgtspējīgu attīstību pārkāpums ļauj otrai 

pusei izbeigt vai apturēt liberalizāciju, kas 

paredzēta citos BTN noteikumos; atzinīgi 

vērtē pārskatīšanas klauzulas iekļaušanu 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

sadaļā un aicina abas puses pienācīgi un 

savlaicīgi izmantot šo klauzulu, lai pildītu 

uzņemtās saistības un uzlabotu darba un 

vides noteikumu izpildāmību un 

efektivitāti, tostarp apsverot dažādu 

īstenošanas metožu izmantošanu, atstājot 

sankcijās balstīta mehānisma 

izmantošanu kā galējo līdzekli; aicina 

abas puses negaidīt pārskatīšanas 

klauzulas iedarbināšanu, lai veiktu 

pasākumus virzībā uz efektīvu īstenošanu, 

tādējādi nodrošinot, ka ;sis EPN ir 

pirmais nolīgums, kas nodrošina 

visaugstāko iespējamo aizsardzību; aicina 

Komisiju uzraudzīt tirdzniecības un 

ilgtspējīgas attīstības sadaļā noteikto 
saistību izpildi un sadarboties ar Japānu 

to īstenošanā, pamatojoties uz Komisijas 

neoficiālo 15 punktu dokumentu par 

tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 

13. atgādina, ka Tirdzniecības un 

ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļas mērķis 

ir nodrošināt, ka tirdzniecības nolīgumi ir 

līdzeklis ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanai, un uzskata, ka, lai tās 

nebūtu pretrunā šim mērķim, šādām 

sadaļām ir jābūt pilnībā īstenojamām 

tāpat kā visām pārējām BTN daļām; 

atgādina, ka Eiropas Savienības Tiesa 

Atzinuma Nr. 2/15 par ES un Singapūras 

BTN 161. punktā ir norādījusi, ka 

tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

sadaļām ir tieša un tūlītēja ietekme uz 

tirdzniecību un ka noteikumu par 

ilgtspējīgu attīstību pārkāpums ļauj otrai 

pusei izbeigt vai apturēt liberalizāciju, kas 

paredzēta citos BTN noteikumos; aicina 

Komisiju nekavējoties iedarbināt EPN 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

nodaļas pārskatīšanas klauzulu, kā arī 

pārskatīt savu pieeju visiem BTN, lai 

ieviestu tirdzniecības preferenču 

apturēšanas vai cita veida sankciju 

piemērošanas iespēju saistību 

nepildīšanas gadījumā; 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Grozījums Nr.  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver, ka EPN garantē dalībvalstu 

iestādēm tiesības pilnībā noteikt, 

nodrošināt un regulēt sabiedriskos 

pakalpojumus vietējā, reģionālā vai valsts 

līmenī, neraugoties uz tajā paredzēto 

negatīvā saraksta pieeju, jo tā neliedz 

valdībām privatizētos pakalpojumus atkal 

atgriezt publiskajam sektoram vai brīvi 

nolemt par jaunu sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu; uzskata, ka 

principā vienmēr ir ieteicams izmantot 

pozitīvo sarakstu pieeju saskaņā ar PTO 

VVPT; norāda uz abu EPN pušu 

apņemšanos aizsargāt publisko ūdens 

resursu apsaimniekošanu kā daļu no 

vispārējā sabiedrisko pakalpojumu 

atbrīvojuma; 

14. uzsver, ka EPN jāsaglabā 

dalībvalstu iestāžu tiesības noteikt, 

nodrošināt un regulēt sabiedriskos 

pakalpojumus vietējā, reģionālā vai valsts 

līmenī; uzskata, ka negatīvais saraksts 

ierobežo tiesības reglamentēt, jo prasa 

valsts iestādēm sarunu laikā noteikt visas 

turpmākās regulatīvās vajadzības, un ka 

sprūdrata un pārtraukšanas klauzulas 

principā liedz atjaunot mazāk labvēlīgu 

liberalizācijas līmeni; aicina Komisiju 

atgriezties pie pozitīvā saraksta pieejas 

visās pašreizējās un turpmākajās sarunās; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Grozījums Nr.  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a uzskata, ka pašreizējā sabiedrisko 

pakalpojumu klauzula neparedz pilnīgu 

un pienācīgu tiesību regulēt sabiedriskos 

pakalpojumus aizsardzību, ko Parlaments 

ir atzinis iepriekšējās rezolūcijās; mudina 

Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt savu 

pieeju, lai no visiem BTN izslēgtu 

vispārējas nozīmes pakalpojumus un 

vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 

pakalpojumus, pamatojoties uz 

sabiedrisko pakalpojumu klauzulu, kas 

skaidri balstīta uz ES Līgumu principiem; 

 _________________ 

 1b Eiropas Parlamenta 2016. gada 3. 

februāra rezolūcija ar Eiropas 

Parlamenta ieteikumiem Komisijai 

attiecībā uz sarunām par pakalpojumu 

tirdzniecības nolīgumu (TiSA) 

(2015/2233(INI)) – Pieņemtie teksti, 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Grozījums Nr.  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver, ka nolīgums saglabā arī 

suverēnās tiesības reglamentēt finanšu un 

banku nozari piesardzības un uzraudzības 

apsvērumu dēļ. aicina abas nolīguma 

puses izmantot finanšu regulēšanas 

forumu, lai uzlabotu globālo finanšu 

sistēmu; 

17. uzsver, ka nolīgumā būtu 

jāsaglabā arī suverēnās tiesības 

reglamentēt finanšu un banku nozari 

piesardzības un uzraudzības apsvērumu 

dēļ, un atgādina, ka finanšu pakalpojumu 

nodaļas noteikumu pamatā ir VVPT, kas 

ir spēkā no 1995. gada; ar bažām norāda, 

ka ES ir iekļāvusi liberalizējamo 

pakalpojumu sarakstā tos finanšu 

produktus, kas bija saistīti ar finanšu 

krīzes izcelsmi (t. i., kredītriska mijmaiņas 

līgumus, ar aktīviem nodrošinātos 

vērtspapīrus, atvasinātos produktus, 

piemēram, nākotnes līgumus un opcijas); 

pauž nožēlu, ka šajā BTN nav izmantota 

iespēja padarīt finanšu pakalpojumu 

tirdzniecības liberalizāciju saderīgu ar 

pēckrīzes regulējuma modeli, izmantojot 

pozitīvu finanšu pakalpojumu sarakstu, 

kā to ieteicis arī Eiropas Parlaments, 

pamatojoties uz PANA komitejas darbu1c; 

pauž nožēlu par ļoti vērienīga noteikuma 

iekļaušanu attiecībā uz jauniem finanšu 

pakalpojumiem, tādējādi apstiprinot 

nodomu vēl vairāk liberalizēt un 

paplašināt finanšu nozari, un tas ir 

pretrunā pēckrīzes pieejai, kas drīzāk 

ierobežo inovāciju finanšu jomā; 

 _________________ 

 1c Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

decembra ieteikums Padomei un 

Komisijai pēc izmeklēšanas attiecībā uz 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

nodokļu apiešanu un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas – Pieņemtie teksti, 

P8_TA-PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Grozījums Nr.  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka sadarbība regulējuma 

jomā ir brīvprātīga un ka tā nekādā veidā 

neierobežo tiesības noteikt regulējumu; 

atgādina, ka attiecīgie noteikumi ir 

jāīsteno, pilnībā ievērojot abu ES 

likumdevēju prerogatīvas; atzinīgi vērtē to, 

ka sadaļā par sadarbību regulējuma jomā 

ir skaidri noteikts, ka ir pilnībā jāievēro 

LESD noteiktie principi, piemēram, 

piesardzības princips; 

19. uzsver, ka sadarbība regulējuma 

jomā ir brīvprātīga un ka tā nekādā veidā 

nedrīkst ierobežot tiesības noteikt 

regulējumu; atgādina, ka attiecīgie 

noteikumi ir jāīsteno, pilnībā ievērojot abu 

ES likumdevēju prerogatīvas; uzsver 

nodaļā par sadarbību regulējuma jomā 

iekļauto noteikumu, ka reglamentējošie 

pasākumi nevar būt apslēpts šķērslis 

tirdzniecībai un tie nozīmē svēršanu un 

līdzsvarošanu starp to, kas ir samērīgs un 

vajadzīgs, no vienas puses, un to, kas var 

būt likumīgs politikas mērķis, no otras 

puses; pauž bažas par to, ka regulatīvā 

sadarbība brīvās tirdzniecības nolīgumu 

ietvaros rada draudus, ka trauslais 

līdzsvars starp sabiedrības interešu 

regulējumu un tirdzniecības šķēršļu 

likvidēšanu noslieksies par labu otrajam 

mērķim; pauž bažas, ka sadaļā iekļautais 

noteikums, ka pilnībā jāievēro LESD 

noteiktie principi, piemēram, piesardzības 

princips, attiecas tikai uz sadarbību 

regulējuma jomā, neraugoties uz to, ka 

vissvarīgākie noteikumi ir sadaļās par 

sanitārajiem un fitosanitārajiem 

pasākumiem un tehniskajām tirdzniecības 

barjerām; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0367/10 

Grozījums Nr.  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. prasa nodrošināt regulatīvās 

sadarbības komitejas darbības 

pārredzamību un pienācīgu visu 

ieinteresēto pušu, jo īpaši arodbiedrību un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 

iesaistīšanu, kas jāuzskata par 

priekšnoteikumu, lai arī turpmāk saglabātu 

sabiedrības uzticību nolīgumam un tā 

izraisītajām sekām; uzsver, ka Eiropas 

Parlaments ir regulāri jāinformē par 

lēmumiem, kas pieņemti regulatīvās 

sadarbības komitejā; 

20. prasa nodrošināt regulatīvās 

sadarbības komitejas darbības 

pārredzamību un pienācīgu visu 

ieinteresēto pušu, jo īpaši arodbiedrību un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 

iesaistīšanu, kas jāuzskata par 

priekšnoteikumu, lai arī turpmāk saglabātu 

sabiedrības uzticību nolīgumam un tā 

izraisītajām sekām; uzsver, ka Parlaments 

ir sistemātiski jāinformē par lēmumiem, 

kas pieņemti regulatīvās sadarbības 

komitejā, kā arī pirms un pēc katras EPN 

regulatīvās sadarbības foruma 

sanāksmes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Grozījums Nr.  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. norāda, ka turpinās sarunas par 

atsevišķu ieguldījumu nolīgumu un ka 

Eiropas Parlaments tās stingri uzraudzīs; 
norāda, ka, kamēr nav izveidota 

daudzpusēja ieguldījumu tiesa, Komisija 

nolīgumos ar citiem partneriem ir 

ieviesusi ieguldījumu tiesas sistēmu; 

atgādina, ka vecais privāto ieguldītāju 

strīdu izšķiršanas mehānisms (ISIM) ir 

nav pieņemams; 

21. norāda, ka par atsevišķu 

ieguldījumu nolīgumu sarunas turpinās; 

norāda, ka ar ieguldījumu tiesu sistēmu 

(ITS) tiks nodrošināta augsta ieguldījumu 

aizsardzība, neizvirzot atbilstošas prasības 

ieguldītājiem un pamatojoties uz 

ievērojamām ieguldītāju tiesībām, kuras 

sistēmiski vājina pušu tiesības 

reglamentēt un īstenot leģitīmus publiskās 

politikas mērķus; uzsver, ka ITS 

nereformē visproblemātiskākās ārvalstu 
ieguldītāju aizsardzības normas, īpaši 

netiešas ekspropriācijas, leģitīmu 

ekspektāciju un taisnīgas un vienlīdzīgas 

attieksmes principu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Grozījums Nr.  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 21.a aicina Komisiju pārtraukt sarunas 

par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Grozījums Nr.  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a norāda uz uzlabojumiem attiecībā 

uz pārredzamību, piekļuvi dokumentiem 

un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu 

tirdzniecības sarunās pašreizējā 

sasaukuma laikā; prasa, lai visiem 

Eiropas Parlamenta deputātiem tiktu 

sistemātiski nodrošināta pilnīga piekļuve 

konsolidētajiem sarunu tekstiem, un 

aicina Komisiju vienmēr un visās sarunās 

pieprasīt un noteikt par prioritāti šo 

dokumentu publiskošanu un publicēšanu; 

Or. en 

 

 


