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(2018/0091M(NLE)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 

leping edendab tarbijatele ohutu ja 

kvaliteetse toidu ja toodete pakkumise 

parimaid tavasid; rõhutab, et ükski 

lepingu säte ei takista Euroopa Liidu 

toimimise lepingus sätestatud 

ettevaatusprintsiibi kohaldamist ELis; 

väljendab heameelt, et lepingusse on 

lisatud selge viide ettevaatuspõhimõttele; 

rõhutab, et leping ei tohi mingil juhul seada 

ohtu toidu märgistamist, mis on täpne, 

arusaadav ja vastab ELi nõuetele; kutsub 

mõlemat partnerit üles tõhustama lepingu 

rakendamisel tarbijakaitset, tarbijate 

heaolu ja toiduohutust ning kutsub 

komisjoni üles lisama kõikidesse 

tulevastesse ELi kaubanduslepingutesse 

konkreetsed ja tugevad sätted tarbijakaitse 

kohta;  

8. märgib, et lepingus nähakse ette 

tarbijatele ohutu ja kvaliteetse toidu ja 

toodete pakkumise sätted; peab 

kahetsusväärseks, et tarbijakaitse on 

lepingu rakendamisel kõrvale jäetud; 

kutsub üles valvsusele toiduainete 

radioaktiivsuse taseme küsimuses; 

rõhutab, et leping ei tohi mingil juhul seada 

ohtu toidu märgistamist, mis on täpne, 

arusaadav ja vastab ELi nõuetele;  

Or. fr 
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Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. mõistab hukka asjaolu, et 

vaalapüügi küsimust ei ole arutatud ja 

läbirääkimised ei ole andnud ELile 

võimalust nõuda, et Jaapan järgiks 

rahvusvahelist keeldu;  

Or. fr 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0367/40 

Muudatusettepanek  40 

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

Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ELi ja Jaapani vaheline partnerlusleping (resolutsioon) 

(2018/0091M(NLE)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et 

leping sisaldab selget lubadust 

ratifitseerida ILO põhikonventsioonid; 

rõhutab, et Jaapan ei ole veel 

ratifitseerinud kahte ILO 

põhikonventsiooni (diskrimineerimise 

kohta ja sunniviisilise töö kaotamise 

kohta), ning ootab Jaapanilt mõistliku aja 

jooksul konkreetseid edusamme nende 

konventsioonide ratifitseerimisel ja 

tõhusal rakendamisel kooskõlas 

majanduspartnerluslepingu sätetega;  

11. taunib asjaolu, et lepingu 

tingimuseks ei ole seatud kummagi poole 

selget lubadust ratifitseerida ILO 

põhikonventsioonid; 

Or. fr 
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Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. mõistab hukka teenuste 

liberaliseerimise negatiivsete loendite 

põhjal; mõistab hukka asjaolu, et 

läbirääkijad kuulutasid teenused 

liberaliseerituks kõige läbipaistmatumal 

viisil, ilma et oleksid Euroopa riikide 

parlamentidega konsulteerinud;  

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et regulatiivne koostöö on 

vabatahtlik ega piira mingil viisil 

reguleerimise õigust; tuletab meelde, et 

vastavaid sätteid tuleb kohaldada, 

austades täielikult kaasseadusandjate 

õiguseid; väljendab heameelt asjaolu üle, 

et regulatiivse koostöö peatükis on selgelt 

kirjas, et ELi toimimise lepingus 

sätestatud põhimõtteid, nagu 

ettevaatuspõhimõtet, tuleb täiel määral 

järgida;  

19. rõhutab, et 

majanduspartnerluslepinguga ettenähtud 

regulatiivne koostöö on endiselt 

läbipaistmatu; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

EL ja Jaapan viisid 17. juulil 2018. aastal 

edukalt lõpule läbirääkimised vastastikuse 

piisavuse otsuse üle ning leppisid kokku, et 

tunnustavad üksteise andmekaitsesüsteeme 

samaväärsetena, mis võimaldab andmete 

ohutumat liikumist ELi ja Jaapani vahel; 

rõhutab vastavate andmekaitseasutuste 

olulist rolli piisava andmekaitse taseme 

tagamisel; märgib, et leping sisaldab 

läbivaatamisklauslit, milles antakse 

hinnang andmete piiriülese edastamise 

kohta kolme aasta jooksul ning 

tunnistatakse digitaalmajanduse kasvavat 

tähtsust majanduskasvu ja töökohtade 

loomise jaoks; tuletab meelde, et kõigis 

kaubanduslepingutes tuleb täielikult järgida 

andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset 

käsitlevat ELi õigustikku, sealhulgas 

isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 

(EL) nr 2016/679), ning rõhutab, et mis 

tahes edasiste tulemuste suhtes tuleb 

kohaldada Euroopa Parlamendi nõusolekut 

ja kaitsta ELi kodanike põhiõigusi;  

22. võtab teadmiseks, et EL ja Jaapan 

viisid 17. juulil 2018. aastal lõpule 

läbirääkimised vastastikuse piisavuse 

otsuse üle ning leppisid kokku, et 

tunnustavad üksteise andmekaitsesüsteeme 

samaväärsetena; tuletab meelde, et kõigis 

kaubanduslepingutes tuleb täielikult järgida 

andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset 

käsitlevat ELi õigustikku, sealhulgas 

isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 

(EL) nr 2016/679), ning rõhutab, et mis 

tahes edasiste tulemuste suhtes tuleb 

kohaldada Euroopa Parlamendi nõusolekut 

ja need peavad kaitsma ELi kodanike 

põhiõigusi; 

Or. fr 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. palub komisjonil tõhustada 

koostööd ja kooskõlastamist Jaapaniga 

mitmepoolsetes küsimustes, tihedas 

koostöös teiste strateegiliste partneritega, et 

kaitsta ja arendada edasi rahvusvahelisi 

standardeid ning avatud, õiglast ja tugevat 

mitmepoolset kaubandussüsteemi, mis 

põhineb WTO eeskirjade ja muude 

rahvusvaheliste normide järgimisel;  

23. palub komisjonil tõhustada 

koostööd ja kooskõlastamist Jaapaniga 

mitmepoolsetes küsimustes, tihedas 

koostöös teiste strateegiliste partneritega, et 

kaitsta ja arendada edasi rahvusvahelisi 

standardeid ning avatud, õiglast ja tugevat 

mitmepoolset süsteemi, mis põhineb ILO 

eeskirjade, Pariisi kokkuleppe siduvate 

piirangute ja kõikide muude 

rahvusvaheliste keskkonna-, tervishoiu- ja 

kliimanormide järgimisel; 

Or. fr 

 

 


