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5.12.2018 A8-0367/14 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet påpekar att 

Japan har tagit itu med onödiga icke-

tariffära åtgärder inom olika sektorer, som 

t.ex. fordon, livsmedelstillsatser, sanitära 

och fytosanitära regleringar, 
livsmedelsmärkning samt kosmetika, vilket 

leder till sänkta efterlevnadskostnader och 

skapar ett mer förutsägbart regelverk. 

Parlamentet påminner om länders rätt att 

fastställa nationella standarder på en nivå 

som är högre än vad som gäller 

internationellt, när detta är berättigat för ett 

adekvat skydd av hälsa, säkerhet eller 

konsumenter. Parlamentet noterar även 

Japans åtagande att anpassa sina 

bilstandarder till internationella standarder 

inom FN:s ekonomiska kommission för 

Europa (UNECE), som även används av 

EU:s biltillverkare. 

5. Europaparlamentet påpekar att 

europeiska kommersiella aktörer har 

utnyttjat Japans desperata situation efter 

ett flertal miljökatastrofer och mänskligt 

orsakade katastrofer och ingåendet av 

avtalet mellan EU och Sydkorea för att 

lägga fram två förteckningar över icke-

tariffära åtgärder som de berörda 

företagen ville avskaffa inom olika 

sektorer, som t.ex. fordon, 

livsmedelstillsatser, livsmedelsmärkning 

och kosmetika, så att de kunde sänka sina 

efterlevnadskostnader och få enklare 

marknadstillträde. Parlamentet påpekar 

att efterlevnad från Japans sida 

förklarades vara en grundförutsättning 

för direkta förhandlingar om detta 

handelsavtal. Parlamentet påminner om 

länders rätt att fastställa nationella 

standarder på en nivå som är högre än vad 

som gäller internationellt, när detta är 

berättigat för ett adekvat skydd av hälsa, 

säkerhet eller konsumenter. Parlamentet 

noterar även Japans åtagande att anpassa 

sina bilstandarder till internationella 

standarder inom FN:s ekonomiska 

kommission för Europa (UNECE), som 

även används av EU:s biltillverkare. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att Japan 

är en mycket värdefull exportmarknad för 

EU:s jordbrukare och 

livsmedelsproducenter och noterar att 

omkring 85 % av jordbruksbaserade 

livsmedel kommer att tillåtas för tullfri 

införsel i Japan. Parlamentet påpekar att 

bearbetade jordbruksprodukter också 

kommer att ges tullfritt tillträde till den 

japanska marknaden efter en 

övergångsperiod. Parlamentet välkomnar 

att avtalet ger betydande exportmöjligheter 

för jordbruksprodukter från EU, som t.ex. 

vin, nötkött, fläskkött och ost, och att det 

skyddar 205 europeiska geografiska 

beteckningar, med möjlighet att lägga till 

ytterligare geografiska beteckningar, vilket 

utgör en ytterligare förbättring i jämförelse 

med tidigare handelsavtal och är särskilt 

viktigt för små och medelstora företag 

inom livsmedelssektorn. Parlamentet 

efterfrågar fortsatta samtal efter tre år för 

att utvärdera möjligheterna att utöka listan 

över skyddade geografiska beteckningar, 

och förväntar sig att båda parter lägger 

största vikt vid hållbart jordbruk, inklusive 

småskalig livsmedelsproduktion och 

landsbygdsutveckling. 

7. Europaparlamentet anser att Japan 

är en mycket värdefull exportmarknad för 

EU:s jordbrukare och 

livsmedelsproducenter och noterar att 

omkring 85 % av jordbruksbaserade 

livsmedel kommer att tillåtas för tullfri 

införsel i Japan. Även om riset har 

skyddats vill parlamentet varna för att 

många andra produkter av väsentlig 

betydelse för japanska jordbrukare och 

livsmedelsproducenter kommer att 

utsättas för knivskarp konkurrens från 

EU:s export. Parlamentet påpekar att 

bearbetade jordbruksprodukter också 

kommer att ges tullfritt tillträde till den 

japanska marknaden efter en 

övergångsperiod och att avtalet ger 

betydande exportmöjligheter för 

jordbruksprodukter från EU, som t.ex. vin, 

nötkött, fläskkött och ost. Parlamentet är 

bekymrat över att en dramatisk ökning av 

livsmedelsprodukter från EU på den 

japanska marknaden skulle äventyra 

försörjningen för japanska jordbrukare 

och småskaliga livsmedelsproducenter, 

och understryker behovet av ett skyddsnät 

med effektiva och snabba skyddsåtgärder. 

Parlamentet gläds åt att avtalet skyddar 

205 europeiska geografiska beteckningar, 
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med möjlighet att lägga till ytterligare 

geografiska beteckningar, vilket utgör en 

ytterligare förbättring i jämförelse med 

tidigare handelsavtal och är särskilt viktigt 

för små och medelstora företag inom 

livsmedelssektorn. Parlamentet efterfrågar 

fortsatta samtal efter tre år för att utvärdera 

möjligheterna att utöka listan över 

skyddade geografiska beteckningar, och 

förväntar sig att båda parter lägger största 

vikt vid hållbart jordbruk, inklusive 

småskalig livsmedelsproduktion och 

landsbygdsutveckling. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 efterlyser förstärkt samarbete 

för att rädda utrotningshotade marina 

arter såsom blåfenad tonfisk och begär att 

valfångsten äntligen ska upphöra. 

Parlamentet uppmanar framför allt Japan 

att respektera alla resolutioner från 

Internationella valfångstkommissionen 

och att förbjuda vetenskaplig valfångst 

som bedrivs som täckmantel för 

kommersiell valfångst. 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, 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

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. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 

avtalet framhåller rätten för 

medlemsstaternas myndigheter att till fullo 

fastställa, tillhandahålla och reglera 

offentliga tjänster på lokal, regional eller 

nationell nivå. Parlamentet beklagar att ett 

upplägg med en negativ förteckning 

använts i detta avtal och upprepar sin 

tolkning av texten att ingenting i detta 

avtal hindrar regeringar eller lokala och 

regionala myndigheter från att återföra 

privatiserade tjänster till den offentliga 

sektorn eller från att fritt utveckla nya 

samhällsnyttiga tjänster. Parlamentet 

insisterar på att kommissionen som 

princip bör använda ett upplägg med en 

positiv förteckning såsom i WTO:s 

allmänna tjänstehandelsavtal (Gats) i alla 

förhandlingar om handelsavtal för 

unionens räkning. Parlamentet välkomnar 

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, men beklagar djupt att 

hantering av avloppsvatten inte har 

undantagits till följd av upplägget med en 

negativ förteckning. 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 beklagar att 

avtalet inte tillräckligt bevarar den 

suveräna rätten att reglera finansbranschen 

och banksektorn av tillsyns- och 

regleringsskäl. Parlamentet är mycket 

oroat över att tillämpningsområdet för 

avregleringen av finansiella tjänster 

genom det ekonomiska 

partnerskapsavtalet kommer att visa sig 

alltför omfattande, eftersom det täcker 

alla finansrelaterade poster och alla 

finansiella produkter och innovationer. 

Parlamentet påminner om att dessa 

produkter även inkluderar särskilt osäkra 

tillgångar, som stod i centrum för den 

globala finanskrisen 2008. Med tanke på 

det oklara system för regleringssamarbete 

som förhandlarna enats om, och som 

syftar till att minska de privata aktörernas 

kostnader och regelbörda, varnar 

parlamentet också för att det kan bli en 

mycket stor utmaning att förhindra nästa 

finanskris. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet uppmanar 

båda parter att göra systematiska studier 

av det ekonomiska partnerskapsavtalets 

inverkan på den finansiella stabiliteten 

och på utrymmet för finansiell reglering. 

Parlamentet uppmanar vidare båda parter 

att undanta finansiell reglering från 

tillämpningsområdet för eventuella 

framtida avtal om skiljedomsförfaranden 

om investeringsskydd. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 och parlamentarisk kontroll i 

fråga om hur kommittén för 

regleringssamarbete fungerar samt en 

adekvat involvering av 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 det på regelbunden basis bör 

hållas informerat om beslut som utarbetas 

för och fattas av det gemensamma rådet 

och i alla kommittéer som inrättats genom 

avtalet, däribland forumet för finansiell 

reglering. Parlamentet insisterar på att 

dess ledamöter samt nationella 

parlamentsledamöter måste ha full 

tillgång till alla förberedande handlingar i 

kommittén för regleringssamarbete, 

forumet för finansiell reglering och 

kommittén för handel och hållbar 

utveckling. Parlamentet insisterar på ett 

öppenhetsregister för deltagarna i möten 

inom det gemensamma rådet och alla dess 

underordnade kommittéer och organ. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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, 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. 

Parlamentet uppmanar parterna att 

förlita sig på sina etablerade inhemska 

domstolssystem för tvister som 

uppkommer i samband med investeringar. 

Parlamentet insisterar på principen om 

likhet inför lagen för medborgare och för 

inhemska och utländska investerare. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar att 

EU och Japan den 17 juli 2018 

framgångsrikt slutförde sina samtal om ett 

ömsesidigt beslut om en adekvat 

skyddsnivå och enades om att erkänna 

varandras system för dataskydd som 

”likvärdiga”, vilket gör det möjligt för data 

att flöda säkert mellan EU och Japan. 

Parlamentet betonar den viktiga roll som 

de respektive dataskyddsmyndigheterna 

spelar i att värna om en tillfredsställande 

dataskyddsnivå. Parlamentet konstaterar att 

avtalet inkluderar en rendez-vous-klausul 

för att bedöma frågan om 

gränsöverskridande överföringar av data 

inom tre år och erkänner den digitala 

ekonomins ökande betydelse för tillväxt 

och arbetstillfällen. Parlamentet påminner 

om att alla handelsavtal till fullo måste 

respektera EU:s regelverk om dataskydd 

och skydd av privatlivet, inklusive den 

allmänna dataskyddsförordningen 

(förordning (EU) 2016/679), och betonar 

att alla framtida resultat måste vara föremål 

för parlamentets godkännande och skydda 

EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter. 

22. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen och den japanska 

administrationen den 17 juli 2018 

framgångsrikt slutförde sina samtal om ett 

ömsesidigt beslut om en adekvat 

skyddsnivå och enades om att erkänna 

varandras system för dataskydd som 

”likvärdiga”, vilket gör det möjligt för data 

att flöda obehindrat mellan EU och Japan. 

Parlamentet framhåller att detta kommer 

att leda till ökad handel med 

personuppgifter och användarprofiler, 

och uppmanar med kraft parterna att 

förhindra missbruk från företags- eller 

regeringsaktörers sida och att dra in 

adekvatintyget om sådant missbruk 

förekommer. Parlamentet betonar den 

viktiga roll som de respektive 

dataskyddsmyndigheterna spelar i att värna 

om en tillfredsställande dataskyddsnivå. 

Parlamentet konstaterar att avtalet 

inkluderar en rendez-vous-klausul för att 

bedöma frågan om gränsöverskridande 

överföringar av data inom tre år. 

Parlamentet erkänner den digitala 

ekonomins ökande betydelse för tillväxt 

och arbetstillfällen. Parlamentet påminner 

om att alla handelsavtal till fullo måste 
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respektera EU:s regelverk om dataskydd 

och skydd av privatlivet, inklusive den 

allmänna dataskyddsförordningen 

(förordning (EU) 2016/679), och betonar 

att alla framtida resultat måste vara föremål 

för parlamentets godkännande och skydda 

EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-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 29a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet begär att 

genomförandet av det ekonomiska 

partnerskapsavtalet ska skjutas upp till 

dess att det har lagts fram en ny text som 

väl speglar alla de krav som parlamentet 

uttryckt i denna resolution. 

Or. en 

 

 


