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5.12.2018 A8-0367/14 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na to, že Japonsko 

vyriešilo zbytočné nesadzobné opatrenia v 

rôznych odvetviach, ako sú vozidlá, 

prídavné látky v potravinách, sanitárne a 

rastlinolekárske predpisy, označovanie 

potravín a kozmetika, a tým znížilo 

náklady na dodržiavanie predpisov a 

vytvorilo predvídateľnejší regulačný 

rámec; pripomína právo krajiny stanoviť 

vnútroštátne normy na úrovni, ktorá je 

vyššia ako úroveň medzinárodných noriem, 

ak je to odôvodnené v záujme 

zabezpečenia primeraného zdravia, 

bezpečnosti alebo ochrany spotrebiteľa; 

okrem toho berie na vedomie záväzok 

Japonska zosúladiť svoje normy v oblasti 

automobilového priemyslu s 

medzinárodnými normami Európskej 

hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), 

ktoré používajú aj výrobcovia automobilov 

v EÚ; 

5. poukazuje na to, že európske 

obchodné subjekty využili zúfalú situáciu 

Japonska po niekoľkých ekologických 

katastrofách a katastrofách spôsobených 

ľudskou činnosťou, ako aj uzavretie 

dohody medzi EÚ a Kóreou, a predložili 

dva zoznamy s nesadzobnými opatreniami, 

ktorých zrušenie príslušné spoločnosti 

požadovali, a to v rôznych odvetviach, ako 

sú vozidlá, prídavné látky v potravinách, 

označovanie potravín a kozmetické 

výrobky, s cieľom znížiť svoje náklady na 

dodržiavanie predpisov a uľahčiť prístup 

na trh, a že splnenie týchto podmienok zo 

strany Japonska bolo vyhlásené za 

podmienku začatia priamych rokovaní v 

súvislosti s touto obchodnou dohodou; 

pripomína právo krajiny stanoviť 

vnútroštátne normy na úrovni, ktorá je 

vyššia ako úroveň medzinárodných noriem, 

ak je to odôvodnené v záujme 

zabezpečenia primeraného zdravia, 

bezpečnosti alebo ochrany spotrebiteľa; 

okrem toho berie na vedomie záväzok 

Japonska zosúladiť svoje normy v oblasti 

automobilového priemyslu s 

medzinárodnými normami Európskej 

hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), 

ktoré používajú aj výrobcovia automobilov 
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v EÚ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že Japonsko je veľmi 

cenným vývozným trhom pre 

poľnohospodárov a výrobcov potravín z 

EÚ, a konštatuje, že približne 85 % 

agropotravinárskych výrobkov bude môcť 

vstúpiť do Japonska bez cla; poukazuje na 

to, že aj na spracované poľnohospodárske 

výrobky sa po prechodnom období bude 

vzťahovať bezcolný vstup na japonský trh; 

víta skutočnosť, že dohoda poskytuje 

významné možnosti vývozu pre 

agropotravinárske výrobky EÚ, ako je 

víno, hovädzie mäso, bravčové mäso a syr, 

a že chráni 205 európskych zemepisných 

označení s možnosťou pridania ďalších 

zemepisných označení, čo predstavuje 

ďalšie zlepšenie v porovnaní s 

predchádzajúcimi obchodnými dohodami a 

je obzvlášť dôležité pre malé a stredné 

podniky (MSP) v potravinárskom odvetví; 

požaduje pokračovanie rokovaní po troch 

rokoch s cieľom vyhodnotiť možnosti 

rozšírenia zoznamu chránených 

zemepisných označení a očakáva, že obe 

strany budú venovať maximálnu pozornosť 

udržateľnému poľnohospodárstvu vrátane 

výroby potravín v malom rozsahu a 

rozvoja vidieka; 

7. domnieva sa, že Japonsko je veľmi 

cenným vývozným trhom pre 

poľnohospodárov a výrobcov potravín z 

EÚ, a konštatuje, že približne 85 % 

agropotravinárskych výrobkov bude môcť 

vstúpiť do Japonska bez cla; varuje, že 

hoci ryža bola ochránená, mnohé ďalšie 

produkty zásadného významu pre 

japonských poľnohospodárov a výrobcov 

potravín budú čeliť tvrdej konkurencii zo 

strany vývozu EÚ; poukazuje na to, že aj 

na spracované poľnohospodárske výrobky 

sa po prechodnom období bude vzťahovať 

bezcolný vstup na japonský trh a že 

dohoda poskytuje významné možnosti 

vývozu pre agropotravinárske výrobky EÚ, 

ako je víno, hovädzie mäso, bravčové mäso 

a syr; je znepokojený tým, že dramatický 

nárast potravinových výrobkov EÚ 

vstupujúcich na japonský trh by ohrozil 

živobytie japonských poľnohospodárov a 

malých výrobcov potravín, a zdôrazňuje 

potrebu bezpečnostnej siete účinných a 

rýchlych ochranných opatrení; víta 

skutočnosť, že dohoda chráni 205 

európskych zemepisných označení s 

možnosťou pridania ďalších zemepisných 

označení, čo predstavuje ďalšie zlepšenie v 

porovnaní s predchádzajúcimi obchodnými 
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dohodami a je obzvlášť dôležité pre malé a 

stredné podniky (MSP) v potravinárskom 

odvetví; požaduje pokračovanie rokovaní 

po troch rokoch s cieľom vyhodnotiť 

možnosti rozšírenia zoznamu chránených 

zemepisných označení a očakáva, že obe 

strany budú venovať maximálnu pozornosť 

udržateľnému poľnohospodárstvu vrátane 

výroby potravín v malom rozsahu a 

rozvoja vidieka; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta záväzok týkajúci sa účinného 

plnenia Parížskej dohody na boj proti 

zmene klímy a ďalších mnohostranných 

dohôd o životnom prostredí, ako aj trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov 

(vrátane boja proti nezákonnej ťažbe 

dreva) a rybolovu (boj proti nezákonnému, 

nenahlásenému a neregulovanému 

rybolovu); zdôrazňuje, že právne predpisy 

a normy EÚ sa naďalej uplatňujú na 

výrobky dovážané na trh EÚ a že najmä 

nariadenie EÚ o dreve (nariadenie (EÚ) č. 

995/2010) zakazuje uvádzanie nezákonne 

vyťaženého dreva na trh EÚ a zavádza 

povinný systém náležitej starostlivosti; 

vyzýva obe strany, aby úzko 

spolupracovali v rámci kapitoly o trvalo 

udržateľnom rozvoji s cieľom vymieňať si 

najlepšie postupy a posilniť presadzovanie 

právnych predpisov v týchto záležitostiach, 

a to aj pokiaľ ide o najúčinnejšie opatrenia 

na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a 

venovanie osobitnej pozornosti 

predchádzaniu vývozu nezákonne 

vyťaženého dreva z EÚ do Japonska; 

10. víta záväzok týkajúci sa účinného 

plnenia Parížskej dohody na boj proti 

zmene klímy a ďalších mnohostranných 

dohôd o životnom prostredí, ako aj trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov 

(vrátane boja proti nezákonnej ťažbe 

dreva) a rybolovu (boj proti nezákonnému, 

nenahlásenému a neregulovanému 

rybolovu); požaduje, aby sa posilnila 

spolupráca v záujme ochrany ohrozených 

morských druhov, ako je tuniak 

modroplutvý, a aby sa konečne zastavil lov 

veľrýb; vyzýva najmä Japonsko, aby 

dodržiavalo všetky rezolúcie 

Medzinárodnej veľrybárskej komisie 

(IWC) a zakázalo vedecký lov veľrýb, 

ktorý slúži ako zásterka pre komerčný lov 

veľrýb; zdôrazňuje, že právne predpisy a 

normy EÚ sa naďalej uplatňujú na výrobky 

dovážané na trh EÚ a že najmä nariadenie 

EÚ o dreve (nariadenie (EÚ) č. 995/2010) 

zakazuje uvádzanie nezákonne vyťaženého 

dreva na trh EÚ a zavádza povinný systém 

náležitej starostlivosti; vyzýva obe strany, 

aby úzko spolupracovali v rámci kapitoly o 

trvalo udržateľnom rozvoji s cieľom 

vymieňať si najlepšie postupy a posilniť 

presadzovanie právnych predpisov v týchto 

záležitostiach, a to aj pokiaľ ide o 
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najúčinnejšie opatrenia na boj proti 

nezákonnej ťažbe dreva a venovanie 

osobitnej pozornosti predchádzaniu vývozu 

nezákonne vyťaženého dreva z EÚ do 

Japonska; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzdvihuje skutočnosť, že dohoda o 

hospodárskom partnerstve opätovne 

potvrdzuje právo orgánov členských štátov 

vymedziť, poskytovať a regulovať verejné 

služby na miestnej, regionálnej alebo 

celoštátnej úrovni a že negatívny zoznam 

ustanovený v tejto dohode nebráni vládam, 

aby do verejného sektora vracali akékoľvek 

sprivatizované služby alebo aby slobodne 

vyvíjali nové verejné služby; domnieva sa, 

že v zásade je vhodnejšie použiť prístup 

založený na pozitívnom zozname podľa 

Všeobecnej dohody WTO o obchode so 

službami (GATS); berie na vedomie 

záväzok oboch strán v dohode o 

hospodárskom partnerstve chrániť verejné 

hospodárenie s vodami ako súčasť 

všeobecnej výnimky z verejných služieb; 

14. vyzdvihuje skutočnosť, že dohoda o 

hospodárskom partnerstve opätovne 

potvrdzuje právo orgánov členských štátov 

vymedziť, poskytovať a regulovať verejné 

služby na miestnej, regionálnej alebo 

celoštátnej úrovni; vyjadruje poľutovanie 

nad skutočnosťou, že v rámci tejto 

dohody sa uplatnil prístup spočívajúci v 

stanovení negatívneho zoznamu, a znovu 

opakuje svoj výklad textu, podľa ktorého 

nič v tejto dohode nebráni vládam ani 

miestnym a regionálnym orgánom, aby do 

verejného sektora vracali akékoľvek 

sprivatizované služby alebo aby slobodne 

vyvíjali nové verejné služby; trvá na tom, 

že Komisia by principiálne mala v rámci 

všetkých rokovaní o obchodných 

dohodách pre Úniu použiť prístup 

založený na pozitívnom zozname podľa 

Všeobecnej dohody WTO o obchode so 

službami (GATS); víta záväzok oboch 

strán v dohode o hospodárskom partnerstve 

chrániť verejné hospodárenie s vodami ako 

súčasť všeobecnej výnimky z verejných 

služieb, ale vyjadruje hlboké poľutovanie 

nad tým, že v dôsledku prístupu 

založeného na negatívnom zozname 

nebolo vyňaté nakladanie s odpadovými 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

vodami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že dohoda zachováva 

zvrchované právo na reguláciu finančného 

a bankového sektora z dôvodov 

prudenciálneho režimu a dohľadu; vyzýva 

oboch partnerov, aby na zlepšenie 

globálneho finančného systému využili 
finančné regulačné fórum; 

17. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že dohoda adekvátne 

nezachováva zvrchované právo na 

reguláciu finančného a bankového sektora 

z dôvodov prudenciálneho režimu a 

dohľadu; veľmi sa obáva, že rozsah 

liberalizácie finančných služieb, s ktorými 

sa počíta v dohode o hospodárskom 

partnerstve, sa ukáže ako príliš široký, 

pretože zahŕňa všetky pozície súvisiace s 

financovaním a všetky finančné produkty 

a inovácie; pripomína, že medzi týmito 

produktmi sú mimoriadne toxické aktíva, 

ktoré boli dôvodom celosvetovej finančnej 

krízy v roku 2008; varuje, že keď sa 

vezme do úvahy aj neprehľadný systém 

spolupráce v oblasti regulácie, na ktorom 

sa dohodli vyjednávači a ktorý je 

zameraný na zníženie nákladov a 

regulačného zaťaženia súkromných 

prevádzkovateľov, môže byť veľmi 

problematické zabrániť budúcim 

finančným krízam; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. vyzýva obe strany, aby vykonávali 

systematické štúdie, čo sa týka vplyvu 

dohody o hospodárskom partnerstve na 

oblasť finančnej stability a finančnej 

regulácie; okrem toho žiada obe strany, 

aby vylúčili finančnú reguláciu z rozsahu 

pôsobnosti akejkoľvek budúcej dohody o 

rozhodcovských konaniach v oblasti 

ochrany investícií;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva na transparentnosť 

fungovania výboru pre regulačnú 

spoluprácu a na primerané zapojenie 

všetkých zainteresovaných strán, najmä 

odborov a organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré by sa mali považovať za 

predpoklad ďalšieho budovania dôvery 

verejnosti v dohodu a jej dôsledky; 

zdôrazňuje, že Parlament by mal byť 

pravidelne informovaný o rozhodnutiach 

prijatých vo výbore pre regulačnú 

spoluprácu; 

20. vyzýva na transparentnosť 

fungovania výboru pre regulačnú 

spoluprácu a parlamentný dohľad nad ním, 

ako aj na primerané zapojenie všetkých 

zainteresovaných strán, najmä odborov a 

organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 

by sa mali považovať za predpoklad 

ďalšieho budovania dôvery verejnosti v 

dohodu a jej dôsledky; zdôrazňuje, že 

Parlament by mal byť pravidelne 

informovaný o rozhodnutiach 

vypracovaných pre spoločnú radu a 

prijatých touto radou, ako aj vo všetkých 

výboroch zriadených dohodou vrátane 

finančného regulačného fóra; trvá na tom, 

aby poslanci Európskeho parlamentu a 

národných parlamentov mali úplný prístup 

ku všetkým prípravným dokumentom 

výboru pre regulačnú spoluprácu, 

finančného regulačného fóra a výboru pre 

obchod a trvalo udržateľný rozvoj; trvá na 

vytvorení registra transparentnosti pre 

účastníkov zasadnutí spoločnej rady a 

všetkých jej podriadených výborov a 

orgánov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. berie na vedomie, že pokračujú 

rokovania o samostatnej investičnej 

dohode, ktoré bude Parlament dôsledne 

sledovať; berie na vedomie, že Komisia 

zaviedla do dohôd s ďalšími partnermi 

systém investičných súdov, kým sa 

nevytvorí mnohostranný investičný súd; 

pripomína, že starý mechanizmus 

urovnávania sporov medzi súkromným 

investorom a štátom (ISDS) je neprijateľný 

a že neexistuje žiadny mandát na návrat k 

tomuto mechanizmu; 

21. berie na vedomie, že pokračujú 

rokovania o samostatnej investičnej 

dohode, ktoré bude Parlament dôsledne 

sledovať; berie na vedomie, že Komisia 

zaviedla do dohôd s ďalšími partnermi 

systém investičných súdov, kým sa 

nevytvorí mnohostranný investičný súd; 

pripomína, že starý mechanizmus 

urovnávania sporov medzi súkromným 

investorom a štátom (ISDS) je neprijateľný 

a že neexistuje žiadny mandát na návrat k 

tomuto mechanizmu; vyzýva zúčastnené 

strany, aby spory, ktoré vzniknú v 

súvislosti s investíciami, riešili v rámci 

svojich zavedených domácich súdnych 

systémov; trvá na dodržiavaní zásady 

rovnosti pred zákonom v prípade občanov 

a domácich a zahraničných investorov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta skutočnosť, že EÚ a Japonsko 

17. júla 2018 úspešne ukončili rokovania o 

vzájomnom rozhodnutí o primeranosti a že 

sa dohodli na vzájomnom uznávaní 

systémov na ochranu údajov ako 

„rovnocenných“, čo umožní bezpečnejší 

tok údajov medzi EÚ a Japonskom; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu príslušných 

orgánov pre ochranu údajov pri 

zabezpečovaní primeranej úrovne ochrany 

údajov; poznamenáva, že súčasťou dohody 

je aj revízna doložka s cieľom posúdiť 

otázku cezhraničného prenosu údajov do 

troch rokov, a uznáva rastúci význam 

digitálneho hospodárstva pre rast a 

zamestnanosť; pripomína, že všetky 

obchodné dohody musia plne rešpektovať 

acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a 

ochrany súkromia vrátane všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 

(EÚ) 2016/679), a zdôrazňuje, že 

akýkoľvek budúci výsledok musí podliehať 

súhlasu Parlamentu a chrániť základné 

práva občanov EÚ; 

22. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Komisia a japonská 

administratíva 17. júla 2018 úspešne 

ukončili rokovania o vzájomnom 

rozhodnutí o primeranosti a že sa dohodli 

na vzájomnom uznávaní systémov na 

ochranu údajov ako „rovnocenných“, čo 

umožní neobmedzený tok údajov medzi 

EÚ a Japonskom; zdôrazňuje, že to 

povedie k zvýšeniu obchodovania s 

osobnými údajmi a profilmi používateľov, 

a naliehavo vyzýva obe strany, aby 

predchádzali zneužívaniu zo strany 

podnikateľských subjektov alebo 

vládnych aktérov a aby pozastavili 

platnosť osvedčenia o primeranosti, ak k 

takémuto zneužívaniu dôjde; zdôrazňuje 
dôležitú úlohu príslušných orgánov pre 

ochranu údajov pri zabezpečovaní 

primeranej úrovne ochrany údajov; 

poznamenáva, že súčasťou dohody je aj 

revízna doložka s cieľom posúdiť otázku 

cezhraničného prenosu údajov do troch 

rokov; uznáva rastúci význam digitálneho 

hospodárstva pre rast a zamestnanosť; 

pripomína, že všetky obchodné dohody 

musia plne rešpektovať acquis EÚ v oblasti 

ochrany údajov a ochrany súkromia 
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vrátane všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679), a 

zdôrazňuje, že akýkoľvek budúci výsledok 

musí podliehať súhlasu Parlamentu a 

chrániť základné práva občanov EÚ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. žiada, aby sa vykonávanie dohody 

o hospodárskom partnerstve pozastavilo, 

kým nebude predložený nový text riadne 

odrážajúci všetky požiadavky, ktoré 

Parlament vyjadril v tomto uznesení;  

Or. en 

 

 


