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5.12.2018 A8-0367/38 

Alteração  38 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Destaca o facto de o acordo 

promover as melhores práticas em matéria 

de fornecimento de produtos e alimentos 

seguros e de elevada qualidade aos 

consumidores; salienta que nenhuma 

disposição do acordo impede a aplicação 

do princípio da precaução na UE, tal 

como previsto no Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; 

acolhe com agrado a inclusão no acordo 
de uma referência clara à abordagem de 

precaução; salienta que o acordo não deve, 

em circunstância alguma, comprometer a 

exatidão e a compreensão das normas da 

UE em matéria de etiquetagem dos 

alimentos, nem o respeito dessas normas; 

insta ambos os parceiros a reforçar a 

proteção dos consumidores, o bem-estar 

dos consumidores e a segurança dos 

alimentos no âmbito da aplicação do 

acordo, e insta a Comissão a incluir 

disposições específicas e sólidas sobre a 

proteção dos consumidores em todos os 

futuros acordos comerciais da UE;  

8. Regista que o acordo contém 

disposições em matéria de fornecimento de 

produtos e alimentos seguros e de elevada 

qualidade aos consumidores; lamenta que 

a defesa dos consumidores seja deixada 

ao acaso na aplicação do acordo; apela à 

vigilância relativamente à questão dos 

níveis de radioatividade dos alimentos; 

salienta que o acordo não deve, em 

circunstância alguma, comprometer a 

exatidão e a compreensão das normas da 

UE em matéria de etiquetagem dos 

alimentos, nem o respeito dessas normas;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Alteração  39 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Denuncia o facto de a pesca à 

baleia não ter sido objeto de discussão e 

as negociações não terem servido para a 

União Europeia exigir ao Japão que 

respeite a moratória internacional nesta 

matéria;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Alteração  40 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta que o acordo inclui o 

compromisso claro de prosseguir a 

ratificação das convenções fundamentais 

da OIT; sublinha que o Japão ainda não 

ratificou duas convenções fundamentais 

da OIT (sobre a discriminação e sobre a 

abolição do trabalho forçado) e espera 

progressos concretos, num prazo razoável, 

por parte do Japão com vista à ratificação 

e à aplicação destas convenções, em 

conformidade com as disposições do APE;  

11. Lamenta que o acordo não esteja 

dependente do compromisso claro 

assumido por ambas as Partes de 

prosseguir a ratificação das convenções 

fundamentais da OIT; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Alteração  41 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Lamenta a liberalização dos 

serviços operada através de listas 

negativas; condena a plena liberalização 

dos serviços decretada pelos negociadores 

com total opacidade e sem qualquer 

consulta pelo menos dos parlamentos 

nacionais;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Alteração  42 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que a cooperação em 

matéria de regulamentação é voluntária e 

que não limita de modo algum o direito de 

legislar; recorda que as disposições 

correspondentes devem ser aplicadas no 

respeito pleno das prerrogativas dos 

colegisladores; congratula-se com o facto 

de o capítulo relativo à cooperação em 

matéria de regulamentação indicar 

claramente que os princípios consagrados 

no TFUE, como o princípio da precaução, 

devem ser plenamente respeitados;  

19. Salienta que a cooperação em 

matéria de regulamentação previstas pelo 

APE continua a ser um processo opaco; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Alteração  43 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Congratula-se com o facto de a UE 

e o Japão terem concluído com êxito as 

conversações relativas à decisão de 

adequação recíproca, em 17 de julho de 

2018, e terem decidido reconhecer os 

respetivos sistemas de proteção de dados 

como «equivalentes», o que permitirá a 

circulação mais segura de dados entre a 

UE e o Japão; destaca o importante papel 

das respetivas autoridades de proteção de 

dados na garantia de um nível adequado 

de proteção de dados; assinala que o 

acordo inclui uma cláusula de apreciação 

posterior que prevê a avaliação da 

questão das disposições em matéria de 

transferência transfronteiras de dados no 

prazo de três anos e reconhece a crescente 

importância da economia digital para o 

crescimento e o emprego; recorda que 

todos os acordos de comércio devem 

respeitar plenamente o acervo da UE em 

matéria de proteção de dados e de proteção 

da privacidade, incluindo o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (Regulamento 

(UE) 2016/679), e salienta que quaisquer 

resultados futuros devem ser objeto de 

aprovação pelo Parlamento e salvaguardar 

os direitos fundamentais dos cidadãos da 

UE;  

22. Regista que a UE e o Japão 

concluíram as conversações relativas à 

decisão de adequação recíproca, em 17 de 

julho de 2018, e decidiram reconhecer os 

respetivos sistemas de proteção de dados 

como «equivalentes»; recorda que todos os 

acordos de comércio devem respeitar 

plenamente o acervo da UE em matéria de 

proteção de dados e de proteção da 

privacidade, incluindo o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (Regulamento 

(UE) 2016/679), e salienta que quaisquer 

resultados futuros devem ser objeto de 

aprovação pelo Parlamento e devem 

salvaguardar os direitos fundamentais dos 

cidadãos da UE; 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Alteração  44 

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

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Insta a Comissão a reforçar a 

cooperação e a coordenação com o Japão 

em questões multilaterais, em estreita 

cooperação com outros parceiros 

estratégicos, a fim de defender e continuar 

a desenvolver normas internacionais e um 

sistema comercial aberto, equitativo e 

sólido, assente no respeito da legislação da 

OMC e das demais normas internacionais;

  

23. Insta a Comissão a reforçar a 

cooperação e a coordenação com o Japão 

em questões multilaterais, em estreita 

cooperação com outros parceiros 

estratégicos, a fim de defender e continuar 

a desenvolver normas internacionais e um 

sistema multilateral aberto, equitativo e 

sólido, assente no respeito da legislação da 

OIT, dos compromissos vinculativos do 

Acordo de Paris e das demais normas 

internacionais em matéria de ambiente, 

saúde e clima; 

Or. fr 

 

 


