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5.12.2018 A8-0367/38 

Ändringsförslag  38 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar att 

avtalet främjar bästa praxis för 

tillhandahållande av säkra och 

högkvalitativa livsmedel och produkter för 

konsumenterna. Parlamentet betonar att 

ingenting i avtalet förhindrar 

tillämpningen av försiktighetsprincipen i 

EU, såsom den framställs i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt och 

välkomnar införandet av en tydlig 

hänvisning till försiktighetsprincipen i 

avtalet. Parlamentet betonar att avtalet 

under inga omständigheter får äventyra en 

tydlig och begriplig märkning av livsmedel 

som överensstämmer med EU:s 

bestämmelser. Båda parter uppmanas att 

öka konsumentskyddet, konsumenternas 

välbefinnande och livsmedelssäkerheten i 

genomförandet av avtalet, och 

kommissionen uppmanas att inkludera 

specifika och starka bestämmelser 

gällande konsumentskydd i alla framtida 

EU-handelsavtal.  

8. Europaparlamentet konstaterar att 

avtalet innehåller bestämmelser om 

tillhandahållande av säkra och 

högkvalitativa livsmedel och produkter för 

konsumenterna. Parlamentet beklagar att 

konsumentskyddet lämnas åt slumpen vid 

genomförandet av avtalet. Parlamentet 

efterlyser vaksamhet när det gäller frågan 

om radioaktivitetsnivåer i livsmedel. 
Parlamentet betonar att avtalet under inga 

omständigheter får äventyra en tydlig och 

begriplig märkning av livsmedel som 

överensstämmer med EU:s bestämmelser.  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Ändringsförslag  39 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet beklagar djupt 

det faktum att frågan om valfångsten inte 

varit föremål för diskussion och att 

Europeiska unionen vid förhandlingarna 

om detta avtal inte har krävt att Japan 

respekterar det internationella moratoriet.  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Ändringsförslag  40 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet betonar att 

avtalet inkluderar ett tydligt åtagande att 

ratificera grundläggande ILO-

konventioner. Parlamentet understryker 

att Japan ännu inte har ratificerat de två 

centrala ILO-konventionerna (om 

diskriminering och om avskaffande av 

tvångsarbete), och förväntar sig konkreta 

framsteg inom en rimlig tidsperiod från 

Japans sida mot ratificering och effektivt 

genomförande av dessa konventioner, i 

enlighet med bestämmelserna i avtalet om 

ekonomiskt partnerskap.  

11. Europaparlamentet beklagar att 

avtalet inte förutsätter något uttryckligt 

åtagande från de båda parternas sida att 

ratificera grundläggande ILO-

konventioner. 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Ändringsförslag  41 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Parlamentet beklagar 

liberaliseringen av tjänster genom 

upplägget med negativ förteckning. 

Parlamentet fördömer den totala 

liberalisering av tjänster som föreskrivs av 

förhandlarna utan minsta insyn och utan 

något samråd med de nationella 

parlamenten i Europa.  

Or. fr 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0367/42 

Ändringsförslag  42 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet understryker att 

regleringssamarbetet är frivilligt och att 

det inte på något sätt begränsar rätten att 

reglera, och erinrar om att motsvarande 

bestämmelser måste genomföras med full 

respekt för medlagstiftarnas befogenheter. 

Parlamentet välkomnar att kapitlet om 

regleringssamarbetet tydligt anger att de 

principer som fastställs i EUF-fördraget, 

t.ex. försiktighetsprincipen, måste 

respekteras fullt ut.  

19. Europaparlamentet understryker att 

det regleringssamarbete som ska ingå i 

det ekonomiska partnerskapsavtalet 

fortsatt är ett icke transparent förfarande. 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Ändringsförslag  43 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar att 

EU och Japan den 17 juli 2018 

framgångsrikt slutförde sina samtal om ett 

ömsesidigt beslut om en adekvat 

skyddsnivå och enades om att erkänna 

varandras system för dataskydd som 

”likvärdiga”, vilket gör det möjligt för data 

att flöda säkert mellan EU och Japan. 

Parlamentet betonar den viktiga roll som 

de respektive dataskyddsmyndigheterna 

spelar i att värna om en tillfredsställande 

dataskyddsnivå. Parlamentet konstaterar 

att avtalet inkluderar en rendez-vous-

klausul för att bedöma frågan om 

gränsöverskridande överföringar av data 

inom tre år och erkänner den digitala 

ekonomins ökande betydelse för tillväxt 

och arbetstillfällen. Parlamentet påminner 

om att alla handelsavtal till fullo måste 

respektera EU:s regelverk om dataskydd 

och skydd av privatlivet, inklusive den 

allmänna dataskyddsförordningen 

(förordning (EU) 2016/679), och betonar 

att alla framtida resultat måste vara föremål 

för parlamentets godkännande och skydda 

EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter.  

22. Europaparlamentet noterar att EU 

och Japan den 17 juli 2018 slutförde sina 

samtal om ett ömsesidigt beslut om en 

adekvat skyddsnivå och enades om att 

erkänna varandras system för dataskydd 

som ”likvärdiga”. Parlamentet påminner 

om att alla handelsavtal till fullo måste 

respektera EU:s regelverk om dataskydd 

och skydd av privatlivet, inklusive den 

allmänna dataskyddsförordningen 

(förordning (EU) 2016/679), och betonar 

att alla framtida resultat måste vara föremål 

för parlamentets godkännande och måste 

skydda EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter. 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Ändringsförslag  44 

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

Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utöka samarbetet och 

samordningen med Japan inom 

multilaterala frågor, i nära samarbete med 

andra strategiska partner, för att försvara 

och vidareutveckla internationella 

standarder och ett öppet, rättvist och starkt 

multilateralt handelssystem baserat på 

respekt för WTO:s regler och andra 

internationella normer. 

23. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utöka samarbetet och 

samordningen med Japan inom 

multilaterala frågor, i nära samarbete med 

andra strategiska partner, för att försvara 

och vidareutveckla internationella 

standarder och ett öppet, rättvist och starkt 

multilateralt system baserat på respekt för 

ILO:s regler, bindande åtaganden enligt 

Parisavtalet och alla övriga internationella 

normer beträffande miljö, hälsa och 

klimat. 

Or. fr 

 

 


