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5.12.2018 A8-0367/38 

Pozměňovací návrh  38 

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 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že dohoda podporuje 

osvědčené postupy při poskytování 

bezpečných a kvalitních potravin 

a produktů spotřebitelům; zdůrazňuje, že 

nic v této dohodě nebrání uplatňování 

zásady předběžné opatrnosti, jak je 

stanovena v SFEU, v Evropské unii; vítá 

skutečnost, že byl do dohody začleněn 

jasný odkaz na tuto zásadu; zdůrazňuje, že 

tato dohoda nesmí v žádném případě 

ohrozit přesné a srozumitelné označování 

potravin v souladu s předpisy EU; vyzývá 

oba partnery, aby při provádění dohody 

zlepšili ochranu spotřebitelů, podmínky 

pro spotřebitele a bezpečnost potravin, 

a žádá Komisi, aby do všech budoucích 

obchodních dohod EU začleňovala 

konkrétní důrazná opatření na ochranu 

spotřebitelů;  

8. konstatuje, že dohoda obsahuje 

ustanovení týkající se poskytování 

bezpečných a kvalitních potravin 

a produktů spotřebitelům; lituje 

skutečnosti, že ochrana spotřebitelů je při 

provádění dohody ponechána náhodě; 

apeluje na opatrnost, pokud jde o míru 

radioaktivity v potravinách; zdůrazňuje, že 

tato dohoda nesmí v žádném případě 

ohrozit přesné a srozumitelné označování 

potravin v souladu s předpisy EU;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Pozměňovací návrh  39 

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 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. odsuzuje skutečnost, že otázka lovu 

velryb nebyla předmětem diskuse a že 

Evropská unie nevyužila jednání k tomu, 

aby po Japonsku požadovala dodržování 

mezinárodního moratoria;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Pozměňovací návrh  40 

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 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že součástí dohody je 

jasný závazek pokračovat v ratifikaci 

základních úmluv Mezinárodní organizace 

práce (MOP); zdůrazňuje, že Japonsko 

dosud neratifikovalo dvě základní úmluvy 

MOP (o diskriminaci a o odstranění 

nucené práce), a očekává, že Japonsko 

dosáhne konkrétního pokroku ve věci 

ratifikace a účinného provedení těchto 

úmluv v souladu s ustanoveními dohody 

o hospodářském partnerství;  

11. vyjadřuje politování nad tím, že 

dohoda nebyla podmíněna jasným 

závazkem obou stran pokračovat 

v ratifikaci základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce (MOP); 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Pozměňovací návrh  41 

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 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  14a. vyjadřuje politování nad přístupem 

v liberalizaci služeb založeným na 

„negativním seznamu“; odsuzuje úplnou 

liberalizaci služeb, kterou vyjednavači 

vyhlásili naprosto netransparentně a bez 

jakékoliv konzultace s vnitrostátními 

parlamenty EU;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Pozměňovací návrh  42 

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 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti 

regulace je dobrovolná a v žádném 

případě neomezuje právo na regulaci; 

připomíná, že provádění odpovídajících 

ustanovení musí v plném rozsahu 

respektovat výsady spolunormotvůrců; 

vítá skutečnost, že kapitola o spolupráci 

v oblasti regulace jasně stanoví, že musí 

být v plném rozsahu dodržovány zásady 

zakotvené ve Smlouvě o fungování EU, 

např. zásada předběžné opatrnosti;  

19. zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti 

regulace podle dohody o hospodářském 

partnerství zůstává netransparentním 

postupem; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Pozměňovací návrh  43 

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 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá skutečnost, že EU a Japonsko 

dne 17. července 2018 úspěšně uzavřely 

svá jednání o rozhodnutí o reciproční 

přiměřenosti a dohodly se na tom, že 

budou uznávat své systémy v oblasti 

ochrany údajů jako „rovnocenné“, což 

umožní bezpečný tok údajů mezi EU 

a Japonskem; poukazuje na důležitou 

úlohu orgánů na ochranu údajů na obou 

stranách pro zachování patřičné úrovně 

ochrany údajů; bere na vědomí, že 

dohoda obsahuje prověrkovou doložku, 

jež stanoví, že bude do tří let provedeno 

posouzení ustanovení o přeshraničním 

přenosu údajů, a uznává rostoucí 

důležitost digitální ekonomiky pro růst 

a zaměstnanost; připomíná, že všechny 

obchodní dohody musí plně dodržovat 

acquis EU v oblasti ochrany údajů, včetně 

všeobecného nařízení o ochraně údajů 

(nařízení (EU) 2016/679), a zdůrazňuje, že 

jakýkoli budoucí výsledek musí podléhat 

souhlasu Parlamentu a zaručovat základní 

práva občanů EU;  

22. bere na vědomí skutečnost, že EU 

a Japonsko dne 17. července 2018 uzavřely 

svá jednání o rozhodnutí o reciproční 

přiměřenosti a dohodly se na tom, že 

budou uznávat své systémy v oblasti 

ochrany údajů jako „rovnocenné“; 

připomíná, že všechny obchodní dohody 

musí plně dodržovat acquis EU v oblasti 

ochrany údajů, včetně všeobecného 

nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 

2016/679), a zdůrazňuje, že jakýkoli 

budoucí výsledek musí podléhat souhlasu 

Parlamentu a musí zaručovat základní 

práva občanů EU; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Pozměňovací návrh  44 

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 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyzývá Komisi, aby posílila 

spolupráci a koordinaci s Japonskem 

v mnohostranných záležitostech, v úzké 

spolupráci s dalšími strategickými 

partnery, s cílem chránit a dále rozvíjet 

mezinárodní normy a otevřený, spravedlivý 

a silný vícestranný obchodní systém 

založený na dodržování pravidel 

organizace WTO a dalších mezinárodních 

norem;  

23. vyzývá Komisi, aby posílila 

spolupráci a koordinaci s Japonskem 

v mnohostranných záležitostech, v úzké 

spolupráci s dalšími strategickými 

partnery, s cílem chránit a dále rozvíjet 

mezinárodní normy a otevřený, spravedlivý 

a silný vícestranný systém založený na 

dodržování pravidel organizace MOP, 

závazných povinností vyplývajících 

z Pařížské dohody a všech ostatních 

mezinárodních norem v oblasti životního 

prostředí, zdraví a klimatu; 

Or. fr 

 

 


