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

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. fremhæver, at aftalen fremmer 

bedste praksis for levering af sikre 
fødevarer og produkter af høj kvalitet til 

forbrugerne; understreger, at intet i 

aftalen er til hinder for anvendelse af 

forsigtighedsprincippet i EU som fastsat i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde; glæder sig over 

indføjelsen af en klar henvisning til 

forsigtighedsprincippet i aftalen; 
understreger, at aftalen under ingen 

omstændigheder må være til fare for en 

præcis og forståelig fødevaremærkning, 

som opfylder EU's krav; opfordrer begge 

partnere til at forbedre 

forbrugerbeskyttelsen, forbrugernes 

velfærd og fødevaresikkerheden i 

forbindelse med gennemførelsen af 

aftalen og opfordrer Kommissionen til at 

medtage specifikke og solide 

bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i 

alle fremtidige EU-handelsaftaler;  

8. bemærker, at aftalen indeholder 

bestemmelser om ufarlighed og kvalitet 

ved fødevarer og produkter, der sælges til 

forbrugerne; beklager, at spørgsmålet om 

forbrugerbeskyttelse overlades til 

tilfældighederne i aftalens gennemførelse; 

opfordrer til årvågenhed vedrørende 

radioaktivitetsniveauet i fødevarer; 
understreger, at aftalen under ingen 

omstændigheder må være til fare for en 

præcis og forståelig fødevaremærkning, 

som opfylder EU's krav;  

Or. fr 
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Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. beklager dybt, at spørgsmålet om 

hvalfangst ikke var genstand for 

drøftelser, og at EU ikke brugte 

forhandlingerne som lejlighed til at 

kræve, at Japan overholder det 

internationale moratorium for hvalfangst;  

Or. fr 
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Ændringsforslag  40 

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

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. fremhæver det forhold, at aftalen 

indeholder et klart tilsagn om at gå videre 

med ratifikationen af de grundlæggende 

ILO-konventioner; understreger, at Japan 

endnu mangler at ratificere to af ILO's 

vigtigste konventioner (om 

forskelsbehandling og om afskaffelse af 

tvangsarbejde) og forventer, at Japan 

inden for en rimelig tidsramme gør 

konkrete fremskridt hen imod ratificering 

og reel gennemførelse af disse 

konventioner i overensstemmelse med 

bestemmelserne i ØPA'en;  

11. beklager dybt det forhold, at aftalen 

ikke er betinget af et klart tilsagn fra 

begge parter om at gå videre med 

ratifikationen af de grundlæggende ILO-

konventioner; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  41 

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

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. beklager dybt liberaliseringer af 

tjenesteydelser udført ved negative lister; 

fordømmer den fuldstændige 

liberalisering af tjenester, som 

forhandlerne dekreterede på den mest 

uigennemsigtige måde og uden så meget 

som en nødtørftig høring af de 

europæiske nationale parlamenter;  

Or. fr 



 

AM\1171397DA.docx  PE631.563v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0367/42 

Ændringsforslag  42 

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

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger, at det 

reguleringsmæssige samarbejde er 

frivilligt, og at det på ingen måde 

begrænser retten til at regulere; minder 

om, at de tilhørende bestemmelser skal 

gennemføres i fuld respekt for 

lovgivningsmyndighedens beføjelser; 

glæder sig over, at det i kapitlet om 

reguleringssamarbejde klart slås fast, at 

principperne i TEUF såsom 

forsigtighedsprincippet skal overholdes 

fuldt ud;  

19. understreger, at det 

reguleringsmæssige samarbejde, der er 

truffet bestemmelse om i 

partnerskabsaftalen, fortsat er en 

uigennemsigtig proces;  

Or. fr 
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Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. glæder sig over, at EU og Japan 

afsluttede forhandlingerne om gensidig 

tilstrækkelighed med et positivt resultat 

den 17. juli 2018, og at de blev enige om at 

anerkende hinandens 

databeskyttelsesordninger som 

"ækvivalente", hvilket muliggør mere 

sikre datastrømme mellem EU og Japan; 

fremhæver den vigtige rolle, som de 

respektive databeskyttelsesmyndigheder 

spiller med hensyn til at sikre et passende 

databeskyttelsesniveau; bemærker, at 

aftalen indeholder en rendezvousklausul 

med bestemmelse om en vurdering af 

spørgsmålet om grænseoverskridende 

overførsel af data inden for tre år, og 

anerkender den digitale økonomis 

stigende betydning for vækst og 

beskæftigelse; minder om, at alle 

handelsaftaler fuldt ud skal overholde 

gældende EU-ret om databeskyttelse og 

beskyttelse af privatlivets fred, herunder 

den generelle forordning om 

databeskyttelse (forordning (EU) 

2016/679), og understreger, at ethvert 

fremtidigt slutresultat skal godkendes af 

Parlamentet og beskytte EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder;  

22. tager til efterretning, at EU og 

Japan afsluttede forhandlingerne om 

gensidig tilstrækkelighed den 17. juli 2018, 

og at de blev enige om at anerkende 

hinandens databeskyttelsesordninger som 

"ækvivalente"; minder om, at alle 

handelsaftaler fuldt ud skal overholde 

gældende EU-ret om databeskyttelse og 

beskyttelse af privatlivets fred, herunder 

den generelle forordning om 

databeskyttelse (forordning (EU) 

2016/679), og understreger, at ethvert 

fremtidigt slutresultat skal godkendes af 

Parlamentet og bør beskytte EU-borgernes 

grundlæggende rettigheder; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  44 

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

Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Αftale mellem ΕU og Japan om et økonomisk partnerskab (beslutning) 

(2018/0091M(NLE)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. opfordrer Kommissionen til at 

styrke samarbejdet og koordineringen med 

Japan om multilaterale spørgsmål i tæt 

samarbejde med andre strategiske partnere 

for at forsvare og videreudvikle 

internationale standarder og et åbent, 

retfærdigt og stærkt multilateralt 

handelssystem baseret på overholdelse af 

WTO's regler og andre internationale 

normer;  

23. opfordrer Kommissionen til at 

styrke samarbejdet og koordineringen med 

Japan om multilaterale spørgsmål i tæt 

samarbejde med andre strategiske partnere 

for at forsvare og videreudvikle 

internationale standarder og et åbent, 

retfærdigt og stærkt multilateralt system 

baseret på overholdelse af ILO's regler, de 

internationale bindende tilsagn under 

Parisaftalen og alle øvrige internationale 

normer vedrørende miljø, sundhed og 

klima; 

Or. fr 

 

 


