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5.12.2018 A8-0367/38 

Pakeitimas 38 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabrėžia, kad susitarimu 

skatinama geriausia saugaus ir aukštos 

kokybės maisto ir produktų vartotojams 

teikimo praktika; pabrėžia, kad jokios 

susitarimo nuostatos netrukdo ES taikyti 

atsargumo principo, kaip nustatyta 

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo; 

palankiai vertina tai, kad susitarime 

aiškiai nurodomas atsargumo principas; 

pabrėžia, kad susitarimas jokiomis 

aplinkybėmis neturi kenkti tiksliam, 

suprantamam ir ES reikalavimus 

atitinkančiam maisto ženklinimui; ragina 

abi partneres įgyvendinant susitarimą 

padidinti vartotojų apsaugos, vartotojų 

gerovės ir maisto saugos standartus ir 

Komisiją į visus būsimus ES prekybos 

susitarimus įtraukti konkrečias ir griežtas 

nuostatas dėl vartotojų apsaugos;  

8. atkreipia dėmesį į tai, kad į 

susitarimą įtrauktos nuostatos dėl saugaus 

ir kokybiško maisto ir produktų 

vartotojams teikimo; apgailestauja, kad 

įgyvendinant šį susitarimą vartotojų 

apsaugos klausimas paliekamas 

neišspręstas; ragina laikytis budrumo 

maisto produktų radioaktyvumo lygio 

klausimu; pabrėžia, kad susitarimas 

jokiomis aplinkybėmis neturi kenkti 

tiksliam, suprantamam ir ES reikalavimus 

atitinkančiam maisto ženklinimui;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Pakeitimas 39 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  9a. praneša, kad banginių medžioklės 

klausimas nebuvo svarstomas ir kad 

derybomis nebuvo pasinaudota kaip 

galimybe Europos Sąjungai reikalauti, 

kad Japonija laikytųsi tarptautinio 

moratoriumo;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Pakeitimas 40 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabrėžia tai, kad susitarime 

numatytas aiškus įsipareigojimas siekti, 

kad būtų ratifikuotos pagrindinės 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

konvencijos; pabrėžia, kad Japonija dar 

turi ratifikuoti dvi pagrindines TDO 

konvencijas (dėl diskriminacijos ir 

priverstinio darbo panaikinimo) ir tikisi, 

kad Japonija per pagrįstą laikotarpį 

padarys konkrečią pažangą, 

ratifikuodama ir veiksmingai 

įgyvendindama šias konvencijas pagal 

EPS įtvirtintas nuostatas;  

11. apgailestauja dėl to, jog 

susitarimas nepriklauso nuo aiškaus 

abiejų šalių įsipareigojimo siekti, kad būtų 

ratifikuotos pagrindinės Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) konvencijos; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Pakeitimas 41 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. apgailestauja dėl to, kad 

numatytas paslaugų liberalizavimas 

taikant neigiamų sąrašų metodą; smerkia 

tai, kad derybininkai paskelbė visišką 

paslaugų liberalizavimą labai neskaidriai 

ir nepasikonsultavę su ES nacionaliniais 

parlamentais;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Pakeitimas 42 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabrėžia, kad bendradarbiavimas 

reguliavimo srityje yra savanoriškas ir kad 

dėl jo jokiu būdu neribojama teisė 

reguliuoti; primena, kad atitinkamos 

nuostatos turi būti įgyvendintos 

visapusiškai atsižvelgiant į teisėkūros 

institucijų prerogatyvas; palankiai vertina 

tai, kad skyriuje dėl bendradarbiavimo 

reguliavimo srityje aiškiai nurodyta, kad 

turi būti visapusiškai laikomasi SESV 

nustatytų principų, pavyzdžiui, atsargumo 

principo;  

19. pabrėžia, kad bendradarbiavimas 

reguliavimo srityje, numatytas EPS, yra 

neskaidri procedūra; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Pakeitimas 43 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 

liepos 17 d. ES ir Japonija sėkmingai 

užbaigė derybas dėl abipusio tinkamumo 

sprendimo ir jos sutiko pripažinti viena 

kitos duomenų apsaugos sistemas kaip 

lygiavertes, o tai leis saugiau perduoti 

duomenis tarp ES ir Japonijos; atkreipia 

dėmesį į svarbų atitinkamų duomenų 

apsaugos institucijų vaidmenį užtikrinant 

tinkamą duomenų apsaugos lygį; pažymi, 

kad į susitarimą įtraukta peržiūros sąlyga, 

pagal kurią numatoma, kad per trejus 

metus būtų galima įvertinti 

tarpvalstybinio duomenų perdavimo 

nuostatas, ir pripažįsta, kad skaitmeninė 

ekonomika tampa vis svarbesnė 

ekonomikos augimui ir darbo vietų 

kūrimui; primena, kad pagal visus 

prekybos susitarimus turi būti visapusiškai 

laikomasi ES acquis dėl duomenų 

apsaugos ir privatumo apsaugos, įskaitant 

Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 

(Reglamentas (ES) 2016/679), ir pabrėžia, 

kad bet kokiems būsimiems rezultatams 

turi pritarti Parlamentas ir jie turi atitikti 

ES piliečių pagrindinių teisių apsaugos 

nuostatas;  

22. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. 

liepos 17 d. ES ir Japonija užbaigė derybas 

dėl abipusio tinkamumo sprendimo ir jos 

sutiko pripažinti viena kitos duomenų 

apsaugos sistemas kaip lygiavertes; 

primena, kad pagal visus prekybos 

susitarimus turi būti visapusiškai laikomasi 

ES acquis dėl duomenų apsaugos ir 

privatumo apsaugos, įskaitant Bendrąjį 

duomenų apsaugos reglamentą 

(Reglamentas (ES) 2016/679), ir pabrėžia, 

kad bet kokiems būsimiems rezultatams 

turi pritarti Parlamentas ir jie turi atitikti 

ES piliečių pagrindinių teisių apsaugos 

nuostatas; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Pakeitimas 44 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. ragina Komisiją gerinti 

bendradarbiavimą ir veiksmų su Japonija 

koordinavimą daugiašalių klausimų srityje, 

glaudžiai bendradarbiaujant su kitais 

strateginiais partneriais, siekiant ginti ir 

toliau plėtoti tarptautinius standartus ir 

atvirą bei tvirtą daugiašalę prekybos 

sistemą, grindžiamą PPO taisyklių ir kitų 

tarptautinių normų laikymusi;  

23. ragina Komisiją gerinti 

bendradarbiavimą ir veiksmų su Japonija 

koordinavimą daugiašalių klausimų srityje, 

glaudžiai bendradarbiaujant su kitais 

strateginiais partneriais, siekiant ginti ir 

toliau plėtoti tarptautinius standartus ir 

atvirą, teisingą bei tvirtą daugiašalę 

sistemą, grindžiamą TDO taisyklių, 

privalomų įsipareigojimų pagal Paryžiaus 

susitarimą ir visų kitų tarptautinių normų 

aplinkosaugos, sveikatos ir klimato srityse 

laikymusi; 

Or. fr 

 

 


