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5.12.2018 A8-0367/14 

Grozījums Nr.  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. norāda, ka Japāna ir pievērsusies 

nevajadzīgiem ar tarifiem nesaistītiem 

pasākumiem dažādās nozarēs, piemēram, 

attiecībā uz transportlīdzekļiem, pārtikas 

piedevām, sanitārajiem un 

fitosanitārajiem pasākumiem, pārtikas 

marķēšanu un kosmētiku, tādējādi 

samazinot atbilstības panākšanas 
izmaksas un izveidojot paredzamāku 

regulatīvo sistēmu; atgādina par valstu 

tiesībām noteikt savus standartus, kas ir 

augstāki nekā starptautiskie standarti, ja tas 

ir pamatoti, lai nodrošinātu pienācīgu 

veselības, drošības vai patērētāju 

aizsardzību; turklāt pieņem zināšanai arī 

Japānas apņemšanos saskaņot automobiļu 

standartus ar starptautiskajiem standartiem, 

ko izmanto arī ES automobiļu ražotāji; 

5. norāda uz to, ka Eiropas 

komerciālās ieinteresētās personas ir 

izmantojušas izmisīgo stāvokli Japānā pēc 

vairākām vides un cilvēku izraisītām 

katastrofām un ES un Korejas nolīguma 

noslēgšanas, lai iesniegtu divus sarakstus, 

kuros iekļauti ar tarifiem nesaistīti 

pasākumi, ko šie uzņēmumi vēlējās izslēgt 
dažādās nozarēs, piemēram, attiecībā uz 

transportlīdzekļiem, pārtikas piedevām, 

pārtikas marķēšanu un kosmētiku, lai 

samazinātu savas atbilstības izmaksas, un 

ka Japānas atbilstība tika atzīta par 

priekšnoteikumu, lai iesaistītos tiešās 

sarunās par šo tirdzniecības nolīgumu; 

atgādina par valstu tiesībām noteikt savus 

standartus, kas ir augstāki nekā 

starptautiskie standarti, ja tas ir pamatoti, 

lai nodrošinātu pienācīgu veselības, 

drošības vai patērētāju aizsardzību; turklāt 

pieņem zināšanai arī Japānas apņemšanos 

saskaņot automobiļu standartus ar 

starptautiskajiem standartiem, ko izmanto 

arī ES automobiļu ražotāji; 

Or. en 



 

AM\1171400LV.docx  PE631.563v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0367/15 

Grozījums Nr.  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzskata, ka Japāna ir ļoti vērtīgs 

eksporta tirgus ES lauksaimniekiem un 

pārtikas ražotājiem, un norāda, ka aptuveni 

85 % no pārtikas produktiem būs atļauts 

ievest Japānā, nemaksājot nodokļus; 

norāda, ka arī pārstrādātiem 

lauksaimniecības produktiem pēc pārejas 

perioda būs nodrošināta beznodokļu 

piekļuve Japānas tirgum; atzinīgi vērtē to, 

ka nolīgums paver ievērojamas ES 

lauksaimniecības un pārtikas produktu, 

piemēram, vīna, liellopa gaļas, cūkgaļas un 

siera, eksporta iespējas un aizsargā 205 

Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

(ĢIN), paredzot iespēju pievienot vēl citas 

ĢIN, kas ir ievērojams uzlabojums 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

tirdzniecības nolīgumiem un ir īpaši svarīgi 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), kuri darbojas pārtikas nozarē; 

aicina turpināt sarunas pēc trim gadiem, lai 

novērtētu iespējas paplašināt aizsargāto 

ĢIN sarakstu, un sagaida, ka abas puses 

pievērsīs vislielāko uzmanību ilgtspējīgai 

lauksaimniecībai, tostarp maza mēroga 

pārtikas ražošanai un lauku attīstībai; 

7. uzskata, ka Japāna ir ļoti vērtīgs 

eksporta tirgus ES lauksaimniekiem un 

pārtikas ražotājiem, un norāda, ka aptuveni 

85 % no pārtikas produktiem būs atļauts 

ievest Japānā, nemaksājot nodokļus; 

brīdina, ka, lai gan rīsi ir aizsargāti, 

daudzi citi produkti, kas ir būtiski svarīgi 

Japānas lauksaimniekiem un pārtikas 

ražotājiem, saskarsies ar nežēlīgu 

konkurenci ar eksportu no ES; norāda, ka 

arī pārstrādātiem lauksaimniecības 

produktiem pēc pārejas perioda būs 

nodrošināta beznodokļu piekļuve Japānas 

tirgum un ka nolīgums paver ievērojamas 

ES lauksaimniecības un pārtikas produktu, 

piemēram, vīna, liellopa gaļas, cūkgaļas un 

siera, eksporta iespējas; pauž bažas, ka 

Japānas tirgū ienākošo ES pārtikas 

produktu būtisks pieaugums varētu 

apdraudēt Japānas lauksaimnieku un 

mazo pārtikas ražotāju iztiku, un uzsver 

vajadzību pēc efektīvu un ātru 

aizsardzības pasākumu drošības tīkla; 

atzinīgi vērtē to, ka nolīgums aizsargā 205 

Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

(ĢIN), paredzot iespēju pievienot vēl citas 

ĢIN, kas ir ievērojams uzlabojums 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

tirdzniecības nolīgumiem un ir īpaši svarīgi 
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mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), kuri darbojas pārtikas nozarē; 

aicina turpināt sarunas pēc trim gadiem, lai 

novērtētu iespējas paplašināt aizsargāto 

ĢIN sarakstu, un sagaida, ka abas puses 

pievērsīs vislielāko uzmanību ilgtspējīgai 

lauksaimniecībai, tostarp maza mēroga 

pārtikas ražošanai un lauku attīstībai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Grozījums Nr.  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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); aicina pastiprināt sadarbību, 

lai glābtu apdraudētās jūras sugas, 

piemēram, zilās tunzivis, un beidzot 

izbeigt vaļu medības; jo īpaši aicina 

Japānu ievērot visas Starptautiskās Vaļu 

medību komisijas (IWC) rezolūcijas un 

aizliegt vaļu medības zinātniskos nolūkos, 

ko izmanto par aizsegu vaļu medībām 

komerciālos nolūkos; 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 
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pasākumiem nelikumīgas mežizstrādes 

apkarošanai un īpašu uzmanību pievēršot 

tam, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu eksportu no ES uz Japānu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Grozījums Nr.  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 garantē dalībvalstu 

iestādēm tiesības pilnībā noteikt, 

nodrošināt un regulēt sabiedriskos 

pakalpojumus vietējā, reģionālā vai valsts 

līmenī; pauž nožēlu par to, ka šajā 

nolīgumā ir izmantota negatīva saraksta 

pieeja, un atkārtoti uzsver tā 

interpretāciju, ka nekas šajā nolīgumā 

neliedz valdībām un vietējām un 

reģionālajām pašvaldībām privatizētos 

pakalpojumus atkal atgriezt publiskajam 

sektoram vai brīvi nolemt par jaunu 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu; uzstāj 

uz to, ka principā Komisijai visās sarunās 

par Savienības tirdzniecības nolīgumiem 

vienmēr vajadzētu izmantot pozitīvo 

sarakstu pieeju saskaņā ar PTO VVPT; 

atzinīgi vērtē abu EPN pušu apņemšanos 

aizsargāt publisko ūdens resursu 

apsaimniekošanu kā daļu no vispārējā 

sabiedrisko pakalpojumu atbrīvojuma, bet 

pauž dziļu nožēlu par to, ka negatīvā 

saraksta pieejas izmantošanas rezultātā 

atbrīvojums neattiecas uz notekūdeņu 

apsaimniekošanu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Grozījums Nr.  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

GUE/NGL 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. pauž nožēlu, ka nolīgums 

nesaglabā pienācīgas suverēnas tiesības 

reglamentēt finanšu un banku nozari 

piesardzības un uzraudzības apsvērumu 

dēļ. pauž nopietnas bažas par to, ka EPN 

finanšu pakalpojumu liberalizācijas 

apjoms izrādīsies pārāk plašs, jo tas ietver 

visas ar finansēm saistītās pozīcijas un 

visus finanšu produktus un jauninājumus; 

atgādina, ka starp šiem produktiem bija 

arī īpaši toksiski aktīvi, kas atradās 

2008. gada globālās finanšu krīzes centrā; 

brīdina, ka kopā ar neskaidro regulatīvo 

sadarbības sistēmu, par kuru vienojušies 

sarunu vedēji un kuras mērķis ir 

samazināt privāto operatoru izmaksas un 

regulatīvo slogu, var kļūt ļoti 

problemātiski novērst nākamās finanšu 

krīzes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Grozījums Nr.  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a aicina abas puses veikt 

sistemātiskus pētījumus par EPN ietekmi 

uz finanšu stabilitāti un finanšu 

regulējuma telpu; turklāt aicina puses 

izslēgt finanšu regulējumu no jebkuras 

turpmākās vienošanās par ieguldījumu 

aizsardzību šķīrējtiesā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Grozījums Nr.  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 parlamentāro 

pārraudzību un pienācīgu 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, ko izstrādā un 

pieņem Apvienotā padome un visas ar 

nolīgumu izveidotās komitejas, tostarp 

finanšu regulatīvais forums; pieprasa 

nodrošināt Eiropas Parlamenta un valstu 

parlamentu deputātiem pilnīgu piekļuvi 

visiem regulatīvās sadarbības komitejas, 

finanšu regulatīvā foruma un TSD 

komitejas gatavotajiem dokumentiem; 

uzstāj, ka visiem, kas piedalās Apvienotās 

padomes un visu tās pakļautībā esošo 

komiteju un struktūru sanāksmēs, jābūt 

reģistrētiem pārredzamības reģistrā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Grozījums Nr.  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 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) nav pieņemams un nav 

vajadzības pie tā atgriezties sarunu 

mandātā; aicina puses izmantot to 

izveidotās iekšzemes tiesu sistēmas strīdos, 

kas rodas saistībā ar ieguldījumiem; 

uzstāj, ka pilsoņiem un iekšzemes un 

ārvalstu ieguldītājiem ir jānodrošina 

vienlīdzība likuma priekšā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Grozījums Nr.  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atzinīgi vērtē to, ka ES un Japāna 

2018. gada 17. jūlijā sekmīgi noslēdza 

sarunas par savstarpēju atbilstību un 

vienojās savstarpēji atzīt datu aizsardzības 

sistēmas par līdzvērtīgām, kas ļaus drošāk 

pārvietot datus starp ES un Japānu; uzsver, 

ka attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm 

ir svarīga loma pienācīga datu aizsardzības 

līmeņa nodrošināšanā; konstatē, ka 

nolīgumā ir iekļauta rendez-vous klauzula, 

kas paredz trīs gadu laikā izvērtētu 

jautājumu par pārrobežu datu sniegšanu, 

un atzīst digitālās ekonomikas arvien 

lielāko nozīmi izaugsmei un darbavietu 

radīšanai; atgādina, ka visos tirdzniecības 

nolīgumos pilnībā jāievēro ES datu 

aizsardzību un privātās dzīves aizsardzības 

acquis, tostarp Vispārējā datu aizsardzības 

regula (Regula (ES) 2016/679), un uzsver, 

ka attiecībā uz jebkādu turpmāku nolīgumu 

ir jāsaņem Parlamenta piekrišana un 

nolīgumā jāaizsargā ES iedzīvotāju 

pamattiesības; 

22. pauž nožēlu, ka ES un Japānas 

valdība 2018. gada 17. jūlijā sekmīgi 

noslēdza sarunas par savstarpēju atbilstību 

un vienojās savstarpēji atzīt datu 

aizsardzības sistēmas par līdzvērtīgām, kas 

ļaus netraucēti pārvietot datus starp ES un 

Japānu; uzsver, ka tas radīs lielāku 

tirdzniecību ar personas datiem un 

lietotāju profiliem, un mudina puses 

nepieļaut, ka uzņēmumi vai valdības 

struktūras ļaunprātīgi izmanto datus, un 

apturēt atbilstības sertifikātu, ja notiek 

šāda ļaunprātīga izmantošana; uzsver, ka 

attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm ir 

svarīga loma pienācīga datu aizsardzības 

līmeņa nodrošināšanā; konstatē, ka 

nolīgumā ir iekļauta rendez-vous klauzula, 

kas paredz trīs gadu laikā izvērtētu 

jautājumu par pārrobežu datu sniegšanu; 

atzīst digitālās ekonomikas arvien lielāko 

nozīmi izaugsmei un darbavietu radīšanai; 

atgādina, ka visos tirdzniecības nolīgumos 

pilnībā jāievēro ES datu aizsardzību un 

privātās dzīves aizsardzības acquis, tostarp 

Vispārējā datu aizsardzības regula (Regula 

(ES) 2016/679), un uzsver, ka attiecībā uz 

jebkādu turpmāku nolīgumu ir jāsaņem 

Parlamenta piekrišana un nolīgumā 
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Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 29.a aicina apturēt EPN īstenošanu līdz 

brīdim, kad tiek iesniegts jauns teksts, kas 

pietiekami ņem vērā visas prasības, ko 

Parlaments ir iekļāvis šajā rezolūcijā; 

Or. en 

 

 


