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5.12.2018 A8-0367/1 

Ändringsförslag  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att detta 

avtal har stor strategisk betydelse, bilateralt 

och globalt, och att det utgör en läglig 

signal till stöd för en öppen, rättvis och 

värde- och regelbaserad handel, samtidigt 

som det främjar höga standarder, 

närmare bestämt vad gäller miljö, 

livsmedelssäkerhet, konsumentskydd och 

arbetstagares rättigheter, i en tid med 

allvarliga protektionistiska utmaningar 

för den internationella ordningen. 

Parlamentet varnar för att en sådan 

protektionism inte är ett alternativ och att 

det rådande handelspolitiska läget inte 

längre är hållbart. 

1. Europaparlamentet anser att detta 

avtal har stor strategisk betydelse, bilateralt 

och globalt. Parlamentet noterar 

emellertid mot bakgrund av den 

nuvarande situationen som kännetecknas 

av det brådskande kravet på ett 

genomförande av Agenda 2030 för 

hållbar utveckling, den ökade 

protektionismen och medborgarnas 

befogade anledning till oro över en 

orättvis globalisering att status quo inom 

handelspolitiken inte längre kan 

försvaras. Parlamentet beklagar att 

kommissionen underskattar en sådan 

utmaning, och anser att detta 

frihandelsavtal innebär en försummad 

möjlighet för EU att på ett lämpligt sätt 

omorientera sin handelspolitik.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Ändringsförslag  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar att 

avtalet främjar bästa praxis för 

tillhandahållande av säkra och 

högkvalitativa livsmedel och produkter för 

konsumenterna. Parlamentet betonar att 

ingenting i avtalet förhindrar 

tillämpningen av försiktighetsprincipen i 
EU, såsom den framställs i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt och 

välkomnar införandet av en tydlig 

hänvisning till försiktighetsprincipen i 

avtalet. Parlamentet betonar att avtalet 

under inga omständigheter får äventyra 

en tydlig och begriplig märkning av 

livsmedel som överensstämmer med EU:s 

bestämmelser. Båda parter uppmanas att 

öka konsumentskyddet, konsumenternas 

välbefinnande och livsmedelssäkerheten i 

genomförandet av avtalet, och 

kommissionen uppmanas att inkludera 

specifika och starka bestämmelser gällande 

konsumentskydd i alla framtida EU-

handelsavtal. 

8. Europaparlamentet påminner om 

att försiktighetsprincipen, även om den 

införts i EU-fördragen, inte skyddas 

korrekt, eftersom de nuvarande 

multilaterala och bilaterala 

handelsavtalen inte säkrar ett fullgott 

rättsligt erkännande av denna princip. 

Parlamentet påminner vidare om att EU 

vid WTO redan förlorat två rättstvister 

grundade på försiktighetsprincipen1a, och 

oroar sig över risken för en 

avkylningseffekt på framtida 

regleringsåtgärder från EU:s sida. 

Parlamentet beklagar att kommissionen 

inte har lyckats införa adekvata 

standarder för skydd av 

försiktighetsprincipen i avtalet om 

ekonomiskt partnerskap, och betonar att 

detta bör ett centralt offensivt intresse för 
EU i alla pågående och framtida 

handelsförhandlingar. Båda parter 

uppmanas att öka konsumentskyddet, 

konsumenternas välbefinnande och 

livsmedelssäkerheten i genomförandet av 

avtalet, och kommissionen uppmanas att 

inkludera specifika och starka 

bestämmelser gällande konsumentskydd i 

alla framtida EU-handelsavtal. 

 _________________ 

 1a EC-Approval and Marketing of Biotech 

Products DS291, EC-Hormones DS26. 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Ändringsförslag  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar att båda 

parter har förbundit sig att säkerställa höga 

nivåer för miljöskydd och arbetarskydd, 

och att dessa höga standarder inte bör ses 

som handelshinder. Samtidigt noterar 

parlamentet att avtalet även tydliggör att 

arbets- och miljönormer inte kan mjukas 

upp eller sänkas för att locka till sig handel 

och investeringar. Parlamentet påminner 

om det femte målet för hållbar utveckling i 

FN:s 2030-agendan för hållbar utveckling. 

Parlamentet välkomnar att både Japan och 

EU har följt förklaringen från Buenos 

Aires om kvinnor och handel, och 

uppmanar båda parter att kraftigt förstärka 

åtagandena gällande jämställdhet och 

handel i samband med detta avtal, 

inklusive rättigheten till lika lön. 

Parlamentet förväntar sig att EU och 

Japan vidtar alla nödvändiga steg för att 

genomföra målen för hållbar utveckling i 

alla sina åtgärder, inklusive genom detta 

avtal. Kommissionen uppmanas att 

genomföra en efterhandsutvärdering av 

konsekvenserna för hållbar utveckling 

när det gäller genomförandet av avtalet. 

9. Europaparlamentet betonar att båda 

parter har förbundit sig att säkerställa höga 

nivåer för miljöskydd och arbetarskydd, 

och att dessa höga standarder inte bör ses 

som handelshinder. Samtidigt noterar 

parlamentet att avtalet även tydliggör att 

arbets- och miljönormer inte kan mjukas 

upp eller sänkas för att locka till sig handel 

och investeringar. Parlamentet påminner 

om det femte målet för hållbar utveckling i 

FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling. 

Parlamentet välkomnar att både Japan och 

EU har följt förklaringen från Buenos 

Aires om kvinnor och handel, och 

uppmanar båda parter att kraftigt förstärka 

åtagandena gällande jämställdhet och 

handel i samband med detta avtal, 

inklusive rättigheten till lika lön. 

Parlamentet anser att frihandelsavtalen 

inte bör utgöra ett mål i sig, utan snarare 

ett medel för att uppnå och genomföra 

målen för hållbar utveckling, inklusive 

Parisavtalet. Kommissionen uppmanas att 

genomföra en efterhandsutvärdering tre år 

efter det att avtalet börjat genomföras, och 

därefter regelbundet för att säkra att 
avtalet om ekonomiskt partnerskap är 

förenligt med målen för hållbar 

utveckling. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Ändringsförslag  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar 

åtagandet att effektivt genomföra 

Parisavtalet för att bekämpa 

klimatförändringar, samt andra 

multilaterala miljöavtal, även när det gäller 

hållbar förvaltning av skogsresurser 

(inklusive bekämpning av olaglig 

avverkning) och fiske (bekämpning av 

olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). 

Parlamentet understryker att EU:s 

lagstiftning och standarder är fortsatt 

tillämpliga på produkter som importerats 

till EU:s marknad, och att EU:s 

timmerförordning (förordning (EU) nr 

995/2010) särskilt förbjuder placerande av 

olagligt timmer på EU:s marknad och inför 

ett obligatoriskt system för tillbörlig 

aktsamhet. Båda parter uppmanas att ha ett 

nära samarbete inom ramen för kapitlet om 

hållbar utveckling, för att utbyta bästa 

praxis och stärka genomdrivandet av 

lagstiftningen i dessa frågor, inklusive de 

effektivaste åtgärderna för att bekämpa 

olaglig avverkning och med särskild 

uppmärksamhet på att förebygga export 

av olagligt avverkat timmer från EU till 

Japan. 

10. Europaparlamentet välkomnar 

åtagandet att effektivt genomföra 

Parisavtalet för att bekämpa 

klimatförändringar, samt andra 

multilaterala miljöavtal, även när det gäller 

hållbar förvaltning av skogsresurser 

(inklusive bekämpning av olaglig 

avverkning) och fiske (bekämpning av 

olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). 

Parlamentet understryker att EU:s 

lagstiftning och standarder är fortsatt 

tillämpliga på produkter som importerats 

till EU:s marknad, och att EU:s 

timmerförordning (förordning (EU) nr 

995/2010) särskilt förbjuder placerande av 

olagligt timmer på EU:s marknad och inför 

ett obligatoriskt system för tillbörlig 

aktsamhet. Båda parter uppmanas att 

omedelbart inleda ett nära samarbete inom 

ramen för kapitlet om hållbar utveckling, 

vars syfte skulle vara att få Japan att utan 

dröjsmål anta en lagstiftning som är 

likvärdig med timmerförordningen. 

Parlamentet beklagar kommissionens 

beslut att inte inom ramen för 

förhandlingarna begära ett stopp för 

valfångst. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Ändringsförslag  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet erinrar om att 

Europeiska unionens domstol i punkt 161 

av sitt yttrande 2/15 om frihandelsavtalet 

mellan EU och Singapore uppgav att 

kapitlen om handel och hållbar utveckling 

har en direkt och omedelbar effekt på 

handeln, och att en överträdelse av 

bestämmelserna om hållbar utveckling ger 

den andra parten rätt att avbryta eller skjuta 

upp liberaliseringen enligt övriga 

bestämmelser i frihandelsavtalet. 

Parlamentet välkomnar inkluderandet av 

en översynsklausul i kapitlet om handel 

och hållbar utveckling och uppmanar 

båda parter att på ett bra sätt och i god tid 

använda denna klausul för att 

upprätthålla de åtaganden som gjorts och 

förbättra arbets- och 

miljöbestämmelsernas verkställbarhet och 

effektivitet, även genom att bland olika 

verkställighetsmetoder beakta en 

sanktionsbaserad mekanism som en sista 

utväg. Båda parter uppmanas att inte 

vänta till dess att översynsklausulen 

utlöses med att ta steg i riktning mot ett 

effektivt genomförande, för att säkerställa 

att detta avtal om ekonomiskt partnerskap 

är ett ”front running”-avtal som ger 

högsta möjliga skydd. Kommissionen 

uppmanas att övervaka de åtaganden som 

vidtagits inom kapitlet för handel och 

hållbar utveckling och att samarbeta med 

13. Europaparlamentet påminner om 

att syftet med kapitlen om handel och 

hållbar utveckling är att säkra att 

handelsavtalen är ett sätt att uppnå målen 

för hållbar utveckling, och anser att dessa 

kapitel, om de inte ska motverka sitt syfte, 

måste kunna verkställas fullt ut, i likhet 

med andra delar av ett frihandelsavtal. 
Parlamentet erinrar om att Europeiska 

unionens domstol i punkt 161 av sitt 

yttrande 2/15 om frihandelsavtalet mellan 

EU och Singapore uppgav att kapitlen om 

handel och hållbar utveckling har en direkt 

och omedelbar effekt på handeln, och att 

en överträdelse av bestämmelserna om 

hållbar utveckling ger den andra parten rätt 

att avbryta eller skjuta upp liberaliseringen 

enligt övriga bestämmelser i 

frihandelsavtalet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att omedelbart aktivera 

översynsklausulen i kapitlet om handel 

och hållbar utveckling i avtalet om 

ekonomiskt partnerskap och att även se 

över sin allmänna strategi för alla 

frihandelsavtal, i syfte att införa ett 

tillfälligt upphävande av handelsförmåner 

eller andra typer av sanktioner vid brott 

mot åtaganden. 
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Japan beträffande deras genomförande, 

på grundval av kommissionens icke-

officiella dokument i 15 punkter om 

kapitlen om genomförande av handel och 

hållbar utveckling. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Ändringsförslag  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet understryker att 

avtalet framhåller rätten för 

medlemsstaternas myndigheter att till fullo 

fastställa, tillhandahålla och reglera 

offentliga tjänster på lokal, regional eller 

nationell nivå, och att en negativ 

förteckning i enlighet med detta avtal inte 

hindrar myndigheter från att återföra 

privatiserade tjänster till den offentliga 

sektorn eller från att fritt utveckla nya 

samhällsnyttiga tjänster. Parlamentet 

anser som princip att ett upplägg med 

positiv förteckning såsom i WTO:s 

allmänna tjänstehandelsavtal (Gats) är att 

föredra. Parlamentet noterar det åtagande 

som båda parter gjort i avtalet om 

ekonomiskt partnerskap om att skydda 

den offentliga vattenförvaltningen, som 

en del av det generella undantaget för 

offentliga tjänster. 

14. Europaparlamentet understryker att 

man i frihandelsavtalen bör bibehålla 
rätten för medlemsstaternas myndigheter 

att fastställa, tillhandahålla och reglera 

offentliga tjänster på lokal, regional eller 

nationell nivå. Parlamentet anser att en 

negativ förteckning begränsar 

regleringsrätten, eftersom den ålägger 

nationella myndigheter en skyldighet att 

vid tidpunkten för förhandlingarna 

fastställa alla framtida regleringsbehov, 

och att spärr- och frysningsklausuler i 

princip gör det omöjligt att återinföra en 

mindre förmånlig liberaliseringsnivå. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

återgå till en positiv förteckning i alla 

pågående och framtida förhandlingar. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Ändringsförslag  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet anser den 

nuvarande klausulen om samhällsnyttiga 

tjänster inte ger ett fullständigt och 

adekvat skydd av rätten att reglera 

offentliga tjänster, vilket parlamentet 

redan har erkänt i sina tidigare 

resolutioner1b. Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att överväga en 

översyn av sin strategi i syfte att utesluta 

tjänster av allmänt intresse och tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse från alla 

frihandelsavtal, på basis av en klausul om 

samhällsnyttiga tjänster som explicit 

bygger på principerna i EU-fördragen. 

 _________________ 

 1b Europaparlamentets resolution av den 

av den 3 februari 2016 med 

Europaparlamentets rekommendationer 

till kommissionen om förhandlingarna 

om avtalet om handel med tjänster (TiSA) 

(2015/2233(INI)), P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Ändringsförslag  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker att 

avtalet bevarar den suveräna rätten att 

reglera finansbranschen och banksektorn 

av tillsyns- och regleringsskäl. Parlamentet 

uppmanar båda parter att utnyttja forumet 

för finansiell reglering för att förbättra det 

globala finanssystemet. 

17. Europaparlamentet understryker att 

avtalet bör bevara den suveräna rätten att 

reglera finansbranschen och banksektorn 

av tillsyns- och regleringsskäl, och 

påminner om att bestämmelser inom 

kapitlen om finansiella tjänster är 

baserade på Gats, vilket är från 1995. 

Parlamentet är oroat över att EU har 

inkluderat de finansiella produkter som 

låg till grund för finanskrisen på 

förteckningen över tjänster som ska 

liberaliseras (dvs. kreditswappar, 

värdepapper med bakomliggande 

tillgångar som säkerhet och 

derivatinstrument, såsom terminer och 

optioner). Parlamentet beklagar att detta 

frihandelsavtal har missat möjligheten att 

göra handelsliberaliseringen inom 

finansiella tjänster förenlig med 

regleringsmönstren efter krisen genom att 

använda en positiv förteckning över 

finansiella tjänster, vilket också 

rekommenderas av Europaparlamentet på 

grundval av arbetet inom dess PANA-

kommitté1c. Parlamentet beklagar 

inkluderandet av en mycket ambitiös 

bestämmelse om nya finansiella tjänster, 

vilket bekräftar avsikten att ytterligare 

liberalisera och expandera finanssektorn, 

i motsättning till strategin efter krisen att 

snarare begränsa finansiella 

innovationer. 
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 _________________ 

 1c Europaparlamentets rekommendation 

av den 13 december 2017 till rådet och 

kommissionen som uppföljning av 

undersökningen av penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

(2016/3044(RSP)), P8_TA-

PROV(2017)0491  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Ändringsförslag  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet understryker att 

regleringssamarbetet är frivilligt och att det 

inte på något sätt begränsar rätten att 

reglera, och erinrar om att motsvarande 

bestämmelser måste genomföras med full 

respekt för medlagstiftarnas befogenheter. 

Parlamentet välkomnar att kapitlet om 

regleringssamarbetet tydligt anger att de 

principer som fastställs i EUF-fördraget, 

t.ex. försiktighetsprincipen, måste 

respekteras fullt ut. 

19. Europaparlamentet understryker att 

regleringssamarbetet är frivilligt och att det 

inte på något sätt bör begränsa rätten att 

reglera, och erinrar om att motsvarande 

bestämmelser måste genomföras med full 

respekt för medlagstiftarnas befogenheter. 

Parlamentet framhåller bestämmelsen i 

kapitlet om regleringssamarbete, dvs. att 

regleringsåtgärder inte får utgöra ett 

förtäckt handelshinder, vilket medför en 

avvägning och en balansgång mellan vad 

som är proportionerligt och nödvändigt å 

ena sidan och vad som kan vara ett 

legitimt politiskt mål å andra sidan. 

Parlamentet är bekymrat över att 

regleringssamarbete inom ramen för 

frihandelsavtal riskerar att få den 

känsliga balansen mellan reglering i 

allmänintresset och undanröjande av 

handelshinder att luta mot det senare. 

Parlamentet beklagar att kapitlets 

bestämmelser om att de principer som 

fastställs i EUF-fördraget, t.ex. 

försiktighetsprincipen, måste respekteras 

fullt ut endast gäller för 

regleringssamarbete, trots att de mest 

kritiska bestämmelserna återfinns i 

kapitlet om sanitära och fytosanitära 

åtgärder och kapitlet om tekniska 

handelshinder. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Ändringsförslag  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

transparens om hur kommittén för 

regleringssamarbete fungerar samt en 

adekvat involvering av alla intressenter, i 

synnerhet fackföreningar och 

organisationer i det civila samhället, vilket 

bör ses som en förutsättning för att fortsätta 

att öka allmänhetens förtroende för avtalet 

och dess konsekvenser. Parlamentet 

betonar att parlamentet på regelbunden 

basis bör hållas informerat om beslut som 

fattas inom kommittén för 

regleringssamarbete. 

20. Europaparlamentet efterlyser 

transparens om hur kommittén för 

regleringssamarbete fungerar samt en 

adekvat involvering av alla intressenter, i 

synnerhet fackföreningar och 

organisationer i det civila samhället, vilket 

bör ses som en förutsättning för att fortsätta 

att öka allmänhetens förtroende för avtalet 

och dess konsekvenser. Parlamentet 

betonar att parlamentet systematiskt bör 

hållas informerat om beslut som fattas 

inom kommittén för regleringssamarbete, 

samt informeras före och efter varje möte 

i forumet för regleringssamarbete. 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet noterar att 

förhandlingarna fortsätter om ett separat 

investeringsavtal, vilket parlamentet noga 

kommer att övervaka. Parlamentet noterar 

att kommissionen har infört ett 

investeringsdomstolssystem i avtal med 

andra partner, i väntan på inrättandet av 

en multilateral investeringsdomstol. 

Parlamentet upprepar att mekanismen 

med det gamla, privata 

tvistlösningsverktyget ISDS är 

oacceptabel och att det inte finns något 

mandat att återgå till denna. 

21. Europaparlamentet noterar att 

förhandlingarna fortsätter om ett separat 

investeringsavtal. Parlamentet konstaterar 

att investeringsdomstolssystemet kommer 

att befästa en hög skyddsnivå för 

investeringar utan motsvarande 

skyldigheter för investerare, på grundval 

av materiella investerarrättigheter som 

systematiskt försvagar parternas rätt att 

lagstifta och söka nå legitima mål för den 

offentliga politiken. Parlamentet betonar 

att investeringsdomstolssystemet inte 

medför någon reform av de mest 

problematiska materiella bestämmelserna 

om skydd av utländska investeringar, i 

synnerhet vad gäller principerna om 

indirekt expropriering, berättigade 

förväntningar och rättvis och skälig 

behandling. 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att stoppa förhandlingarna 

om ett avtal om investeringsskydd. 

Or. en 
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Klaus Buchner, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

2018/0091M(NLE) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet noterar de 

förbättringar när det gäller transparens, 

tillgång till handlingar och det civila 

samhällets deltagande i 

handelsförhandlingar som har ägt rum 

under innevarande valperiod. 

Parlamentet begär att alla ledamöter av 

Europaparlamentet systematiskt ges full 

tillgång till de konsoliderade 

förhandlingstexterna, och uppmanar 

kommissionen att alltid verka för och 

prioritera utlämnande och 

offentliggörande av dessa handlingar i 

alla förhandlingar. 

Or. en 

 


