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5.12.2018 A8-0367/38 

Τροπολογία  38 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει το γεγονός ότι η 

συμφωνία προωθεί βέλτιστες πρακτικές 

για την παροχή ασφαλών και υψηλής 

ποιότητας τροφίμων και προϊόντων για 

τους καταναλωτές· τονίζει ότι καμία 

διάταξη της συμφωνίας δεν εμποδίζει την 

εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης 
στην ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

χαιρετίζει τη συμπερίληψη στη συμφωνία 

σαφούς αναφοράς στην προσέγγιση βάσει 

της προφύλαξης· τονίζει ότι η συμφωνία 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε 

κίνδυνο την ακριβή, κατανοητή και 

σύμφωνη με την ΕΕ επισήμανση των 

τροφίμων· καλεί και τους δύο εταίρους να 

ενισχύσουν την προστασία των 

καταναλωτών, την ευημερία των 

καταναλωτών και την ασφάλεια των 

τροφίμων κατά την εφαρμογή της 

συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει σε όλες τις μελλοντικές 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ειδικές και 

αυστηρές διατάξεις για την προστασία 

των καταναλωτών·  

8. διαπιστώνει ότι η συμφωνία 

περιλαμβάνει διατάξεις για την παροχή 

ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων 

και προϊόντων για τους καταναλωτές· 

εκφράζει τη λύπη του διότι η προστασία 

των καταναλωτών αφήνεται στην τύχη, 

εξαρτώμενη από την εφαρμογή της 

συμφωνίας· ζητεί επαγρύπνηση στο 

ζήτημα των επιπέδων ραδιενέργειας στα 

τρόφιμα· τονίζει ότι η συμφωνία δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε 

κίνδυνο την ακριβή, κατανοητή και 

σύμφωνη με την ΕΕ επισήμανση των 

τροφίμων·  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Τροπολογία  39 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. καταγγέλλει το γεγονός ότι το ζήτημα 

της φαλαινοθηρίας δεν έχει αποτελέσει 

αντικείμενο συζήτησης και ότι οι 

διαπραγματεύσεις δεν αποτέλεσαν 

ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

απαιτήσει από την Ιαπωνία την τήρηση 

του διεθνούς μορατόριουμ·  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Τροπολογία  40 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει το γεγονός ότι η 

συμφωνία περιλαμβάνει τη σαφή 

δέσμευση να συνεχιστεί η κύρωση των 

θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· 

υπογραμμίζει ότι η Ιαπωνία δεν έχει 

ακόμη κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις 

της ΔΟΕ (σχετικά με τις διακρίσεις και 

την κατάργηση της καταναγκαστικής 

εργασίας) και αναμένει απτή πρόοδο σε 

εύλογο χρονικό διάστημα από την πλευρά 

της Ιαπωνίας προς την κατεύθυνση της 

κύρωσης και της αποτελεσματικής 

εφαρμογής των εν λόγω συμβάσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται 

στη ΣΟΕΣ·  

11. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η συμφωνία δεν εξαρτάται 

από τη σαφή δέσμευση των δύο μερών να 

συνεχιστεί η κύρωση των θεμελιωδών 

συμβάσεων της ΔΟΕ· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Τροπολογία  41 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14α. εκφράζει τη λύπη του για την 

απελευθέρωση των υπηρεσιών μέσω 

αρνητικών καταλόγων· καταδικάζει την 

πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών, 

που αποφασίστηκε από τους 

διαπραγματευτές υπό συνθήκες πλήρους 

αδιαφάνειας και χωρίς διαβούλευση, ούτε 

καν με τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια·  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Τροπολογία  42 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι η κανονιστική 

συνεργασία είναι εθελοντική και σε καμία 

περίπτωση δεν περιορίζει το δικαίωμα 

ρύθμισης· υπενθυμίζει ότι οι αντίστοιχες 

διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται με 

πλήρη σεβασμό των προνομίων των 

συννομοθετών· χαιρετίζει το γεγονός ότι 

το κεφάλαιο της κανονιστικής 

συνεργασίας αναφέρει σαφώς ότι πρέπει 

να τηρούνται πλήρως οι αρχές που 

θεσπίζονται στη ΣΛΕΕ, όπως η αρχή της 

προφύλαξης·  

19. τονίζει ότι η κανονιστική 

συνεργασία που προβλέπεται στη ΣΟΕΣ 

εξακολουθεί να είναι μια αδιαφανής 

διαδικασία· 

Or. fr 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0367/43 

Τροπολογία  43 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και 

η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις 

συνομιλίες τους σχετικά με  μια αμοιβαία 

απόφαση περί επάρκειας στις 17 Ιουλίου 

2018 και συμφώνησαν να αναγνωρίσουν 

τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας των 

δεδομένων τους ως «ισοδύναμα», γεγονός 

που θα επιτρέψει την πιο ασφαλή ροή 

δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και της 

Ιαπωνίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό 

ρόλο των αντίστοιχων αρχών προστασίας 

δεδομένων όσον αφορά τη διασφάλιση 

επαρκούς επιπέδου προστασίας των 

δεδομένων· σημειώνει ότι η συμφωνία 

περιλαμβάνει ρήτρα «ραντεβού» που 

προβλέπει την αξιολόγηση του ζητήματος 

της διασυνοριακής μεταφοράς δεδομένων 

εντός τριών ετών και αναγνωρίζει την 

αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής 

οικονομίας για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση· υπενθυμίζει ότι όλες οι 

εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σέβονται 

πλήρως το κεκτημένο της ΕΕ για την 

προστασία των δεδομένων και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου του γενικού 

κανονισμού για την προστασία των 

δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), 

και τονίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό 

22. σημειώνει ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία 

ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους σχετικά 

με  μια αμοιβαία απόφαση περί επάρκειας 

στις 17 Ιουλίου 2018 και συμφώνησαν να 

αναγνωρίσουν τα αντίστοιχα συστήματα 

προστασίας των δεδομένων τους ως 

«ισοδύναμα»· υπενθυμίζει ότι όλες οι 

εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σέβονται 

πλήρως το κεκτημένο της ΕΕ για την 

προστασία των δεδομένων και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου του γενικού 

κανονισμού για την προστασία των 

δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), 

και τονίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό 

αποτέλεσμα πρέπει να υπόκειται στη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου και πρέπει 

να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών της ΕΕ· 
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αποτέλεσμα πρέπει να υπόκειται στη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου και να 

διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών της ΕΕ·  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Τροπολογία  44 

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

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 

συνεργασία και τον συντονισμό με την 

Ιαπωνία σε πολυμερή ζητήματα, σε στενή 

συνεργασία με άλλους στρατηγικούς 

εταίρους, προκειμένου να υπερασπιστεί 

και να αναπτύξει περαιτέρω διεθνή 

πρότυπα και ένα ανοικτό, δίκαιο και 

ισχυρό πολυμερές εμπορικό σύστημα που 

θα βασίζεται στην τήρηση των κανόνων 

του ΠΟΕ και άλλων διεθνών κανόνων·

  

23. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 

συνεργασία και τον συντονισμό με την 

Ιαπωνία σε πολυμερή ζητήματα, σε στενή 

συνεργασία με άλλους στρατηγικούς 

εταίρους, προκειμένου να υπερασπιστεί 

και να αναπτύξει περαιτέρω διεθνή 

πρότυπα και ένα ανοικτό, δίκαιο και 

ισχυρό πολυμερές σύστημα που θα 

βασίζεται στην τήρηση των κανόνων της 

ΔΟΕ, των δεσμεύσεων της συμφωνίας 

του Παρισιού, και όλων των άλλων 

διεθνών κανόνων σχετικά με το 

περιβάλλον, την υγεία και το κλίμα· 

Or. fr 

 

 


