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5.12.2018 A8-0367/38 

Grozījums Nr.  38 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka nolīgums veicina labāko 

praksi, lai patērētājiem nodrošinātu drošu 

un kvalitatīvu pārtiku un ražojumus; 

uzsver, ka nekas nolīgumā neliedz ES 

piemērot piesardzības principu, kā 

noteikts Līgumā par Eiropas Savienības 

darbību;  atzinīgi vērtē to, ka nolīgumā ir 

iekļauta nepārprotama atsauce uz 

piesardzības pieeju; uzsver, ka nolīgums 

nekādā gadījumā nedrīkst apdraudēt 

precīzu, saprotamu un ES prasībām 

atbilstošu pārtikas marķēšanu; aicina abus 

partnerus, īstenojot nolīgumu, uzlabot 

patērētāju aizsardzību, patērētāju 

labklājību un pārtikas nekaitīgumu, un 

aicina Komisiju visos turpmākajos ES 

tirdzniecības nolīgumos iekļaut īpašus un 

stingrus noteikumus par patērētāju 

aizsardzību;  

8. norāda, ka nolīgums ietver 

noteikumus, lai patērētājiem nodrošinātu 

drošu un kvalitatīvu pārtiku un produktus; 

pauž nožēlu par to, ka nolīguma 

īstenošana apdraud patērētāju 

aizsardzību; aicina pievērst uzmanību 

jautājumam par pārtikas produktu 

radioaktivitātes līmeni; uzsver, ka 

nolīgums nekādā gadījumā nedrīkst 

apdraudēt precīzu, saprotamu un ES 

prasībām atbilstošu pārtikas marķēšanu;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Grozījums Nr.  39 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a nosoda to, ka vaļu medību 

jautājums nav apspriests un ka sarunās 

ES nav bijusi iespēja pieprasīt Japānai 

ievērot starptautisko moratoriju;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Grozījums Nr.  40 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka nolīgumā ir ietverta 

nepārprotama apņemšanās panākt SDO 

pamatkonvenciju ratifikāciju; pauž nožēlu 

par to, ka Japāna vēl nav ratificējusi divas 

SDO pamatkonvencijas (par 

diskrimināciju un par piespiedu darba 

aizliegšanu) un sagaida, ka saprātīgā 

laikā Japāna panāks konkrētu progresu 

šo konvenciju ratifikācijā un efektīvā 

piemērošanā atbilstīgi saistībām, ko tā 

uzņēmusies, noslēdzot EPN;  

11. pauž nožēlu, ka nolīguma 

priekšnoteikums nav nepārprotama abu 

pušu apņemšanās panākt SDO 

pamatkonvenciju ratifikāciju; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Grozījums Nr.  41 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a pauž nožēlu par negatīvā saraksta 

pieeju pakalpojumu liberalizācijas sadaļā; 

nosoda totālo pakalpojumu liberalizāciju, 

ko sarunu vedēji uzspieduši, izmantojot 

galīgi nepārredzamu procedūru, kas 

neparedzēja vispār nekādu apspriešanos 

ar Eiropas valstu parlamentiem;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Grozījums Nr.  42 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka sadarbība regulējuma 

jomā ir brīvprātīga un ka tā nekādā veidā 

neierobežo tiesības noteikt regulējumu; 

atgādina, ka attiecīgie noteikumi ir 

jāīsteno, pilnībā ievērojot abu ES 

likumdevēju prerogatīvas; atzinīgi vērtē 

to, ka sadaļā par sadarbību regulējuma 

jomā ir skaidri noteikts, ka ir pilnībā 

jāievēro LESD noteiktie principi, 

piemēram, piesardzības princips;  

19. uzsver, ka EPN paredzētās 

sadarbības regulējuma jomā procedūra 

joprojām ir neskaidra; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Grozījums Nr.  43 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atzinīgi vērtē to, ka ES un Japāna 

2018. gada 17. jūlijā sekmīgi noslēdza 

sarunas par savstarpēju atbilstību un 

vienojās savstarpēji atzīt datu aizsardzības 

sistēmas par līdzvērtīgām, kas ļaus drošāk 

pārvietot datus starp ES un Japānu; 

uzsver, ka attiecīgajām datu aizsardzības 

iestādēm ir svarīga loma pienācīga datu 

aizsardzības līmeņa nodrošināšanā; 

konstatē, ka nolīgumā ir iekļauta rendez-

vous klauzula, kas paredz trīs gadu laikā 

izvērtētu jautājumu par pārrobežu datu 

sniegšanu, un atzīst digitālās ekonomikas 

arvien lielāko nozīmi izaugsmei un 

darbavietu radīšanai; atgādina, ka visos 

tirdzniecības nolīgumos pilnībā jāievēro 

ES datu aizsardzību un privātās dzīves 

aizsardzības acquis, tostarp Vispārējā datu 

aizsardzības regula (Regula (ES) 

2016/679), un uzsver, ka attiecībā uz 

jebkādu turpmāku nolīgumu ir jāsaņem 

Parlamenta piekrišana un nolīgumā 

jāaizsargā ES iedzīvotāju pamattiesības;  

22. norāda, ka ES un Japāna 

2018. gada 17. jūlijā sekmīgi noslēdza 

sarunas par savstarpēju atbilstību un 

vienojās savstarpēji atzīt datu aizsardzības 

sistēmas par līdzvērtīgām; atgādina, ka 

visos tirdzniecības nolīgumos pilnībā 

jāievēro ES datu aizsardzību un privātās 

dzīves aizsardzības acquis, tostarp 

Vispārējā datu aizsardzības regula (Regula 

(ES) 2016/679), un uzsver, ka attiecībā uz 

jebkādu turpmāku nolīgumu ir jāsaņem 

Parlamenta piekrišana un nolīgumā 

jāaizsargā ES iedzīvotāju pamattiesības; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Grozījums Nr.  44 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 

citiem stratēģiskajiem partneriem 

pastiprināt sadarbību un koordināciju ar 

Japānu daudzpusējos jautājumos, lai 

aizstāvētu un turpinātu attīstīt 

starptautiskos standartus un atvērtu, 

taisnīgu un spēcīgu daudzpusējo 

tirdzniecības sistēmu, kuras pamatā ir PTO 

noteikumu un citu starptautisko normu 

ievērošana;  

23. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 

citiem stratēģiskajiem partneriem 

pastiprināt sadarbību un koordināciju ar 

Japānu daudzpusējos jautājumos, lai 

aizstāvētu un turpinātu attīstīt 

starptautiskos standartus un atvērtu, 

taisnīgu un spēcīgu daudzpusējo sistēmu, 

kuras pamatā ir PTO noteikumu, Parīzes 

nolīguma saistību un visu citu 

starptautisko normu ievērošana vides un 

veselības aizsardzības un klimata jomā; 

Or. fr 

 

 


