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23.2.2016 B8-0250/4 

Pozměňovací návrh  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že Austrálie a Nový 

Zéland patří k nejstarším a nejbližším 

partnerům EU, neboť sdílíme společné 

hodnoty a soustavně prosazujeme 

prosperitu a bezpečnost v rámci systému 

založeného na pravidlech v celosvětovém 

měřítku; 

A. vzhledem k tomu, že nevěří v přínosy 

dohod o volném obchodu a odmítá návrh 

na zahájení jednání s Austrálií a Novým 

Zélandem; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Pozměňovací návrh  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že uzavření dohod o 

volném obchodu mezi EU a Austrálií a 

mezi EU a Novým Zélandem prohloubí 

obchodní a investiční vztahy, a vzhledem k 

tomu, že by to nepřicházelo v úvahu, 

pokud by tyto dohody omezily možnost 

stran zavést, zachovat nebo posílit jejich 

sociální, environmentální nebo pracovní 

normy; 

H. vzhledem k tomu, že uzavření dohod o 

volném obchodu mezi EU a Austrálií a 

mezi EU a Novým Zélandem změní 

obchodní a investiční vztahy; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Pozměňovací návrh  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že Nový Zéland je 

jednou z mála zemí, v jejichž případě 

Komise uznala, že mají patřičnou úroveň 

ochrany soukromých údajů; 

K. vzhledem k tomu, že Nový Zéland je 

jednou z mála zemí, v jejichž případě 

Komise uznala, že mají patřičnou úroveň 

ochrany soukromých údajů; vzhledem k 

tomu, že úroveň ochrany údajů v Austrálii 

i na Novém Zélandu by měla být vysoká; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Pozměňovací návrh  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že Parlament bude 

muset přijmout rozhodnutí o udělení 

souhlasu s případnými dohodami o volném 

obchodu mezi EU a Austrálií a mezi EU a 

Novým Zélandem; 

M. vzhledem k tomu, že Evropský 

parlament i vnitrostátní parlamenty budou 

muset přijmout rozhodnutí o udělení 

souhlasu s případnými dohodami o volném 

obchodu mezi EU a Austrálií a mezi EU a 

Novým Zélandem dříve, než bude možné 

tyto dohody o volném obchodu jakýmkoli 

způsobem (provizorně) uplatňovat; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Pozměňovací návrh  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci analýzy 

rozsahu působnosti důkladně posoudila 

veškeré další příležitosti související s 

přístupem na trh pro evropské hospodářské 

subjekty, zejména malé a střední podniky, 

které nabízí dohody o volném obchodu s 

Austrálií a Novým Zélandem, a aby je 

zvážila v porovnání s jakýmikoli možnými 

defenzivními zájmy, jelikož Austrálie i 

Nový Zéland mají již poměrně otevřené 

trhy a v mezinárodním srovnání velmi 

nízká cla; 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci analýzy 

rozsahu působnosti důkladně posoudila 

veškeré další příležitosti a rizika 

související s přístupem na trh pro evropské 

hospodářské subjekty, zejména malé a 

střední podniky, které nabízí dohody o 

volném obchodu s Austrálií a Novým 

Zélandem, a aby je zvážila v porovnání s 

jakýmikoli možnými defenzivními zájmy, 

jelikož Austrálie i Nový Zéland mají již 

poměrně otevřené trhy a v mezinárodním 

srovnání velmi nízká cla; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Pozměňovací návrh  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že se ambiciózní dohody 

mezi třemi vyspělými ekonomikami musí 

smysluplným způsobem zabývat 

investicemi, obchodem se zbožím a 

službami (v návaznosti na doporučení 

Evropského parlamentu z poslední doby, 

pokud jde o zachování politického prostoru 

a citlivá odvětví), elektronickým 

obchodem, veřejnými zakázkami, 

energetikou, státními podniky, 

hospodářskou soutěží, bojem proti korupci, 

regulačními otázkami týkajícími se 

například sanitárních a fytosanitárních 

překážek, technologickým výzkumem a 

zejména potřebami malých a středních 

podniků, a mohly by přispět ke správě 

celosvětového hospodářství tím, že posílí 

konvergenci a spolupráci v oblasti 

mezinárodních standardů, aniž by došlo k 

jakémukoli oslabení ochrany spotřebitelů 

(např. bezpečnosti potravin), životního 

prostředí (např. zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat, zdraví rostlin) nebo 

úrovně sociální a pracovní ochrany; 

6. zdůrazňuje, že se ambiciózní dohody 

mezi třemi vyspělými ekonomikami musí 

smysluplným způsobem zabývat 

investicemi, obchodem se zbožím a 

službami (v návaznosti na doporučení 

Evropského parlamentu z poslední doby, 

pokud jde o zachování politického prostoru 

a citlivá odvětví), elektronickým 

obchodem, veřejnými zakázkami, 

energetikou, státními podniky, 

hospodářskou soutěží, bojem proti korupci, 

regulačními otázkami týkajícími se 

například sanitárních a fytosanitárních 

překážek, technologickým výzkumem a 

zejména potřebami malých a středních 

podniků, a mohly by přispět ke správě 

celosvětového hospodářství tím, že posílí 

konvergenci a spolupráci v oblasti 

mezinárodních standardů, aniž by došlo k 

jakémukoli oslabení ochrany spotřebitelů 

(např. bezpečnosti potravin), životního 

prostředí (např. zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat, zdraví rostlin) nebo 

úrovně sociální a pracovní ochrany, včetně 

metod, jak zvrátit rozhodnutí a návrhy, 

které jsou méně úspěšné, než se 

očekávalo; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Pozměňovací návrh  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. poukazuje na to, že zemědělství je velmi 

je velmi citlivým odvětvím a že v 

konečném a vyváženém výsledku, pokud 

jde o kapitoly týkající se zemědělství a 

rybolovu, musí být řádně zohledněny 

zájmy všech evropských producentů, 

například producentů masa, mléčných 

výrobků, cukru, obilovin a textilu a 

producentů v nejvzdálenějších regionech, a 

to i zavedením přechodných období nebo 

přiměřených kvót nebo tím, že v 

necitlivějších odvětvích nebudou přijímány 

žádné závazky; domnívá se, že jen tak lze 

posílit konkurenceschopnost a poskytnout 

výhody jak spotřebitelům, tak 

producentům; vyzývá k začlenění účinných 

dvoustranných ochranných opatření, která 

by zabránila prudkému nárůstu dovozu, 

jenž by způsobil nebo mohl způsobit 

vážnou újmu evropským producentům v 

citlivých odvětvích, a k provedení 

zvláštních opatření na ochranu citlivých 

produktů z nejvzdálenějších regionů, 

zejména vyloučení zvláštních cukrů; 

9. poukazuje na to, že zemědělství je velmi 

je velmi citlivým odvětvím a že v 

konečném a vyváženém výsledku, pokud 

jde o kapitoly týkající se zemědělství a 

rybolovu, musí být řádně zohledněny 

zájmy všech evropských producentů, 

například producentů masa, mléčných 

výrobků, cukru, obilovin a textilu a 

producentů v nejvzdálenějších regionech, a 

to i zavedením přechodných období nebo 

přiměřených kvót nebo tím, že v 

necitlivějších odvětvích nebudou přijímány 

žádné závazky; domnívá se, že jen tak lze 

posílit konkurenceschopnost a poskytnout 

výhody jak spotřebitelům, tak 

producentům; vyzývá k začlenění účinných 

dvoustranných ochranných opatření, která 

by zabránila prudkému nárůstu dovozu, 

jenž by způsobil nebo mohl způsobit 

vážnou újmu evropským producentům v 

citlivých odvětvích, a k provedení 

zvláštních opatření na ochranu citlivých 

produktů z nejvzdálenějších regionů, 

zejména vyloučení zvláštních cukrů; 

zdůrazňuje význam zachování a zaručení 

vysoké úrovně evropských norem pro 

dobré životní podmínky zvířat a význam 

zásady, aby veškeré produkty uváděné na 

evropský trh podléhaly stejným normám; 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Pozměňovací návrh  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

provedla komplexní hodnocení dopadů 

případných dohod na udržitelnost, aby 

mohla řádně posoudit možné zisky a ztráty 

vyplývající z posílení obchodních a 

investičních vztahů mezi EU a Austrálií a 

EU a Novým Zélandem, z nichž by těžili 

obyvatelé a podniky na obou stranách, 

včetně nejvzdálenějších regionů a 

zámořských zemí a území; 

11. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

provedla komplexní hodnocení dopadů 

případných dohod na udržitelnost, zejména 

s ohledem na lidská práva a pracovní, 

sociální a environmentální normy, aby 

mohla řádně posoudit možné zisky a ztráty 

vyplývající z posílení obchodních a 

investičních vztahů mezi EU a Austrálií a 

EU a Novým Zélandem, z nichž by těžili 

obyvatelé a podniky na obou stranách, 

včetně nejvzdálenějších regionů a 

zámořských zemí a území; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Pozměňovací návrh  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. žádá Komisi, aby provedla posouzení 

dopadu dohody o volném obchodu s 

Novým Zélandem na mlékárenství, do 

něhož se zapojí všechny zúčastněné 

strany, a aby závěry předložila Radě a 

Evropskému parlamentu; dále požaduje 

rozvoj nezbytných kompenzačních 

opatření, jež budou v případě přijetí této 

dohody chránit příjem producentů v EU; 

Or. en 

 

 


