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Amendement  1 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. stelt vast dat de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en Japan tot doel heeft een 

vrijhandelsruimte tussen deze twee 

entiteiten tot stand te brengen; 

1. stelt vast dat de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en Japan tot doel heeft een 

vrijhandelsruimte tussen deze twee 

entiteiten tot stand te brengen, die bij de 

vele andere vrijhandelsruimten komt die 

kort geleden zijn ingesteld of waarover 

momenteel wordt onderhandeld; 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. merkt op dat elke nieuwe 

belangrijke handelsovereenkomst van 

deze soort leidt tot waarschijnlijk grote 

negatieve milieueffecten, in het bijzonder 

op transportgebied, vanwege de toename 

van verkeersstromen over land, zee en in 

de lucht; verzoekt er met klem om dat deze 

effecten onafhankelijk worden beoordeeld 

en dat de kosten ervan worden afgewogen 

tegen de eventuele financiële voordelen; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. betreurt dat de vertegenwoordigers 

van de Europese Commissie en de Raad 

in juli 2018 naar Japan zijn gereisd om de 

vrijhandelsovereenkomst tussen Japan en 

de Europese Unie te ondertekenen 

voordat het Europees Parlement de 

definitieve overeenkomst had kunnen 

bestuderen; 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. betreurt dat de onderhandelingen 

over de overeenkomst in het grootste 

geheim zijn gevoerd en dat slechts een 

minimum aan informatie aan het 

Europees Parlement is voorgelegd of 

openbaar is gemaakt; 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 quater. betreurt dat het hoofdstuk 

over duurzame ontwikkeling in vage 

bewoordingen is opgesteld en dat het in 

geen enkele bindende maatregel of sanctie 

voorziet voor gevallen van niet-naleving 

van de bepalingen ervan; 

Or. fr 
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Amendement  6 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 quinquies. betreurt dat, in het 

algemeen, de doelstellingen van de 

Europese Unie op het gebied van de 

bestrijding van klimaatverandering, 

milieubescherming of behoud van de 

biodiversiteit geen bindende doelstellingen 

van de definitieve overeenkomst vormen; 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 sexies. betreurt dat de Europese 

Commissie opnieuw heeft onderhandeld 

over een particulier of internationaal 

tribunaal voor het oplossen van geschillen 

tussen beleggers en staten; eist de 

onmiddellijke beëindiging van elke nog 

lopende onderhandeling op dit gebied; 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. merkt op dat de niet-tarifaire 2. merkt op dat de niet-tarifaire 
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regelgevingsmaatregelen de prioriteit 

blijven vormen en dat de vaststelling 

daarvan complex is; 

regelgevingsmaatregelen de prioriteit 

blijven vormen en dat de vaststelling 

daarvan complex is en dat in de toekomst 

nieuwe verschillen op het gebied van de 

regelgeving kunnen ontstaan, met name 

op zwaar gereglementeerde en innovatieve 

gebieden zoals gemotoriseerde voertuigen, 

chemische producten, medische 

apparatuur en diensten; 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. onderstreept dat Japan de grootste 

importeur van hout ter wereld is en zo 

bijdraagt aan het risico van 

ongecontroleerde ontbossing; 

3. onderstreept dat Japan de grootste 

importeur van hout ter wereld is en zo 

bijdraagt aan het risico van 

ongecontroleerde ontbossing, hetgeen tot 

grote schade kan leiden in verband met de 

klimaatverandering en de vermindering 

van de biodiversiteit waarmee we 

momenteel te kampen hebben; 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. stelt vast dat de druk op de 

biodiversiteit en het milieu door de 

toename van de productie van 

voedingsmiddelen en diervoeder reden 

geeft tot bezorgdheid; 

Or. fr 



AM\1162093NL.docx 7/12 PE627.602v01-00 

  NL 

 

Amendement  11 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 ter. stelt vast dat de EPO geen 

bindende verplichtingen bevat op het 

gebied van milieu en duurzame 

ontwikkeling; 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 quater. stelt vast dat de EPO 

overgaat tot dienstenliberalisering middels 

een systeem van "negatieve lijsten";  

Or. fr 

 

Amendement  13 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 quinquies. stelt vast dat het Europees 

Parlement zich heeft uitgesproken tegen 

het klonen van dieren en de import ervan 

voor voedingsdoeleinden, terwijl het in 

Japan in toegestaan; 

Or. fr 
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Amendement  14 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 sexies. stelt vast dat de regels op 

het gebied van radioactiviteit in 

voedingsmiddelen in Japan restrictiever 

zijn dan in de Europese Unie; 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. dringt erop aan dat in de EPO 

wordt vastgelegd dat Japan de 

internationale overeenkomsten ter 

bestrijding van de invoer van illegaal 

gekapt hout goedkeurt, handhaaft en 

toepast; 

4. dringt er met klem op aan dat in de 

EPO wordt vastgelegd dat Japan de 

internationale overeenkomsten ter 

bestrijding van de invoer van illegaal 

gekapt hout goedkeurt, handhaaft en 

toepast; 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 bis. wenst dat de bepalingen in het 

hoofdstuk over duurzame ontwikkeling 

bindend worden gemaakt door deze aan 

een klachten- en sanctiemechanisme te 

onderwerpen door middel van een 
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mechanisme voor geschillenbeslechting 

tussen staten, om ervoor te zorgen dat 

transnationale ondernemingen de 

maatschappelijke en milieunormen 

naleven; 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 ter. wenst dat er in de overeenkomst 

expliciet aan wordt herinnerd dat de 

Europese Unie gekant is tegen de in 

Japan toegestane praktijk van 

walvisjacht; 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpadvies Amendement 

5. dringt om de bescherming van 

openbare diensten te waarborgen aan op de 

vaststelling van het bij de WTO geldende 

beginsel van positieve lijsten, ten koste van 

negatieve lijsten; 

5. dringt om de bescherming van 

openbare diensten te waarborgen aan op de 

vaststelling van het bij de WTO geldende 

beginsel van positieve lijsten, ten koste van 

negatieve lijsten; betreurt dat de 

overeenkomst voorziet in een vrijwel 

volledige liberalisering van de financiële 

sector en dat deze consequenties kan 

hebben voor elke toekomstige poging om 

de belasting- en sociale normen in de 

Europese Unie te harmoniseren; 

Or. fr 

 



PE627.602v01-00 10/12 AM\1162093NL.docx 

NL 

Amendement  19 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. betreurt dat Japan nog altijd het 

IAO-Verdrag nr. 105 betreffende de 

afschaffing van gedwongen arbeid en het 

IAO-Verdrag nr. 111 betreffende 

discriminatie op het werk, niet heeft 

geratificeerd, en dat de onderhandelingen 

over de overeenkomst hierin geen 

verandering hebben gebracht;  

Or. fr 

 

Amendement  20 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 

6. dringt aan op wijziging van de 

overeenkomst om voedseletikettering 

verplicht te stellen zolang geen 

maatregelen zijn getroffen om de invoer 

van gekloond vlees te verbieden en/of de 

traceerbaarheid niet wordt gewaarborgd; 

6. dringt aan op wijziging van de 

overeenkomst om voedseletikettering 

verplicht te stellen zolang geen 

maatregelen zijn getroffen om de invoer 

van gekloond vlees en van alle andere 

voedingsmiddelen die niet gegarandeerd 

aan dezelfde normen voor 

voedselveiligheid als in de EU voldoen, te 

verbieden; 

Or. it 

 

Amendement  21 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 
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6. dringt aan op wijziging van de 

overeenkomst om voedseletikettering 

verplicht te stellen zolang geen 

maatregelen zijn getroffen om de invoer 

van gekloond vlees te verbieden en/of de 

traceerbaarheid niet wordt gewaarborgd; 

6. dringt aan op wijziging van de 

overeenkomst om systematische 

voedseletikettering verplicht te stellen 

zolang geen maatregelen zijn getroffen om 

de invoer van gekloond vlees te verbieden 

en/of de traceerbaarheid niet wordt 

gewaarborgd; 

Or. fr 

 

Amendement  22 

Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpadvies Amendement 

7. beveelt de Unie aan regelgeving 

inzake de radioactiviteit van 

levensmiddelen vast te stellen naar het 

voorbeeld van Japan om de Europese 

consument beter te beschermen. 

7. wenst dat de Unie en de lidstaten 

regelgeving inzake de radioactiviteit van 

levensmiddelen vaststellen naar het 

voorbeeld van Japan om de Europese 

consument beter te beschermen. 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 7 bis. is ontstemd over het feit dat, 

ondanks het standpunt van het Europees 

Parlement over de walvisvangst, er niet 

over dit onderwerp is gesproken en dat de 

onderhandelingen over deze 

overeenkomst niet door de Europese Unie 

zijn aangegrepen om van Japan te eisen 

dat het zich aan het internationaal 

moratorium te zake houdt; 

Or. fr 
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Amendement  24 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 7 ter. verwerpt het voorstel voor een 

besluit van de Raad betreffende de 

sluiting van de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en Japan. 

Or. fr 

 


