
 

AM\1171396CS.docx  PE631.563v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.12.2018 A8-0367/28 

Pozměňovací návrh  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že EU 

a Japonsko sdílejí základní hodnoty, 

k nimž patří dodržování lidských práv, 

demokracie a právní stát, jakož i pevný 

závazek k udržitelnému rozvoji a systému 

Světové obchodní organizace (WTO) 

založenému na pravidlech; 

A. vzhledem k tomu, že přestože EU 

a Japonsko sdílejí základní hodnoty, 

neobsahuje vyjednaná dohoda žádné 

sociální ani environmentální podmínky; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Pozměňovací návrh  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že dohoda 

o hospodářském partnerství mezi EU 

a Japonskem (dále jen „dohoda“) má 

strategický rozměr a je nejdůležitější 

dvoustrannou obchodní dohodou, jakou 

kdy Unie uzavřela, neboť pokrývá téměř 

jednu třetinu světového HDP, téměř 40 % 

světového obchodu a týká se více než 600 

milionů osob; 

B. vzhledem k tomu, že dohoda 

o hospodářském partnerství mezi EU 

a Japonskem (dále jen „dohoda“), jelikož 

má strategický rozměr a je nejdůležitější 

dvoustrannou obchodní dohodou, jakou 

kdy Unie uzavřela, a protože pokrývá 

téměř jednu třetinu světového HDP, téměř 

40 % světového obchodu a týká se více než 

600 milionů osob, měla obsahovat přísné 

sociální a environmentální požadavky; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Pozměňovací návrh  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že z několika 

předběžných studií a analýz o dopadu 

dohody o hospodářském partnerství mezi 

EU a Japonskem vyplývá, že dohoda má 

potenciál příznivě ovlivnit růst HDP, 

příjmy, obchod, produktivitu 

a zaměstnanost v Unii i v Japonsku 

a současně přispět k naplňování cíle 

inteligentního a udržitelného růstu 

podporujícího začlenění; vzhledem 

k tomu, že dohoda má rovněž potenciál 

přinést výhody spotřebitelům díky snížení 

cen a rozšíření výběru zboží a služeb; 

vzhledem k tomu, že EU a její členské 

státy by měly zlepšit stávající nástroje, aby 

pomohly pracovníkům a společnostem 

adaptovat se na nové příležitosti 

a případné negativní dopady globalizace 

a obchodních dohod; vzhledem k tomu, že 

úspěch dohody by měl být posuzován 

rovněž na základě přínosů vedoucích ke 

splnění cílů udržitelného rozvoje do roku 

2030; 

D. vzhledem k tomu, že dohoda 

o hospodářském partnerství mezi EU 

a Japonskem bude mít negativní dopady 

na zaměstnanost v Unii i v Japonsku a že 

se jedná o jednu z nejvíce klimatu 

nepřátelských dohod, jaké kdy byly 

sjednány; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Pozměňovací návrh  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Da. vzhledem k tomu, že jednání 

probíhala naprosto netransparentně a že 

mandát k jednání, který Komisi poskytla 

Rada, nebyl dodnes oficiálně zveřejněn; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Pozměňovací návrh  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. vyjadřuje politování nad tím, že 

dohoda byla vyjednána tajně a že 

Parlament a veřejnost měly k dispozici 

pouze minimum informací; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Pozměňovací návrh  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1b. vyjadřuje politování nad tím, že 

zástupci Evropské komise a Rady 

vycestovali v červenci 2018 do Japonska, 

aby podepsali dohodu o volném obchodu 

mezi Japonskem a Evropskou unií, aniž 

by měl Parlament možnost posoudit její 

konečnou podobu; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Pozměňovací návrh  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1c. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že kapitola o udržitelném rozvoji byla 

formulována vágně a neobsahuje žádná 

závazná opatření ani sankce v případě 

nedodržení dotyčných ustanovení; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Pozměňovací návrh  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1d. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že z obecného hlediska nepředstavují 

cíle Evropské unie v oblasti boje proti 

oteplování klimatu, ochrany životního 

prostředí či zachování biologické 

rozmanitosti závazné cíle konečné 

dohody; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Pozměňovací návrh  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1e. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že bylo Evropskou komisí znovu 

vyjednáno vytvoření soukromého či 

mezinárodního soudu pro řešení sporů 

mezi investory a státy; požaduje okamžité 

ukončení probíhajícího jednání na toto 

téma; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Pozměňovací návrh  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1f. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že dohoda stanoví téměř úplnou 

liberalizaci finančního odvětví a že by 

mohla ovlivnit veškeré další pokusy 

o harmonizaci daňových a sociálních 

norem v Evropské unii; 

Or. fr 

 

 

 


