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Amendamentul  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. constată că Acordul de parteneriat 

economic între Uniunea Europeană și 

Japonia are drept obiectiv crearea unei 

zone de liber schimb între cele două 

entități; 

1. constată că Acordul de parteneriat 

economic între Uniunea Europeană și 

Japonia are drept obiectiv crearea unei 

zone de liber schimb între cele două 

entități, o nouă zonă de liber schimb care 

se adaugă numeroaselor alte zone recent 

înființate sau aflate în curs de negociere; 

Or. fr 

 

Amendamentul  2 

Luke Ming Flanagan 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. constată că fiecare acord 

comercial major de acest gen va avea, 

probabil, efecte negative semnificative 

asupra mediului, în special în sectorul 

transporturilor, având în vedere creșterea 

fluxului de trafic pe uscat, pe mare și în 

aer; solicită ca aceste efecte să fie 

măsurate în mod independent și costurile 

lor să fie comparate cu câștigurile 

financiare obținute; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 
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Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. regretă că reprezentanții Comisiei 

Europene și ai Consiliului s-au deplasat 

în Japonia în iulie 2018 pentru semnarea 

acordului de liber schimb între Japonia și 

Uniunea Europeană, chiar înainte ca 

Parlamentul European să poată examina 

acordul final; 

Or. fr 

 

Amendamentul  4 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. regretă că acordul a fost negociat 

în cel mai mare secret și că doar 

informații minime au fost prezentate 

Parlamentului European sau făcute 

publice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  5 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1c. deplânge faptul că capitolul 

privind dezvoltarea durabilă este redactat 

în termeni vagi și nu include măsuri cu 

caracter obligatoriu sau sancțiuni în cazul 

nerespectării dispozițiilor sale; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  6 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1d. regretă că, în general, obiectivele 

Uniunii Europene de combatere a 

încălzirii globale, de protecție a mediului 

sau de conservare a biodiversității nu au 

devenit obiective obligatorii ale acordului 

final; 

Or. fr 

 

Amendamentul  7 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1e. deplânge faptul că din nou o 

instanță, privată sau internațională, de 

soluționare a litigiilor între investitori și 

state a fost negociată de către Comisia 

Europeană; solicită suspendarea imediată 

a oricăror negocieri care încă se 

desfășoară în această privință; 

Or. fr 

 

Amendamentul  8 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 



 

PE627.602v01-00 6/12 AM\1162093RO.docx 

RO 

Proiectul de aviz Amendamentul 

2. ia act de faptul că măsurile de 

reglementare netarifare rămân prioritare și 

stabilirea lor este complexă; 

2. ia act de faptul că măsurile de 

reglementare netarifare rămân prioritare și 

stabilirea lor este complexă și că, în viitor, 

ar putea apărea noi divergențe de 

reglementare, în special în domenii foarte 

reglementate și inovatoare, cum ar fi 

domeniile autovehiculelor, produselor 

chimice, dispozitivelor medicale și 

serviciilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  9 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază că Japonia este cel mai 

mare importator de lemn din lume și 

contribuie, astfel, la riscurile de defrișări 

necontrolate; 

3. subliniază că Japonia este cel mai 

mare importator de lemn din lume și 

contribuie, astfel, la riscurile de defrișări 

necontrolate, lucru dăunător având în 

vedere provocările actuale reprezentate de 

schimbările climatice și de pierderea 

biodiversității; 

Or. fr 

 

Amendamentul  10 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. observă că presiunea exercitată 

asupra biodiversității și a mediului de 

creșterea producției în sectorul produselor 

alimentare și al hranei pentru animale 
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reprezintă un motiv de îngrijorare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  11 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. constată că APE nu conține 

angajamente obligatorii privind mediul și 

dezvoltarea durabilă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  12 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3c. constată că APE duce la 

liberalizarea serviciilor prin intermediul 

unui sistem de liste negative; 

Or. fr 

 

Amendamentul  13 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3d. constată că Parlamentul European 

s-a pronunțat împotriva clonării 
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animalelor și a importurilor de animale 

clonate în scopuri alimentare, în timp ce 

în Japonia acest procedeu este autorizat; 

Or. fr 

 

Amendamentul  14 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3e. constată că normele japoneze sunt 

mai restrictive decât cele ale Uniunii 

Europene în privința radioactivității 

alimentelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  15 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. solicită ca APE să prevadă ca 

Japonia să adopte, să mențină și să aplice 

convențiile internaționale menite să 

combată importul de lemn de origine 

ilegală; 

4. solicită insistent ca APE să prevadă 

ca Japonia să adopte, să mențină și să 

aplice convențiile internaționale menite să 

combată importul de lemn de origine 

ilegală; 

Or. fr 

 

Amendamentul  16 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. solicită ca capitolul privind 

dezvoltarea durabilă să devină 

obligatoriu, făcând obiectul unui 

mecanism de depunere a plângerilor și de 

sancționare în cadrul unui mecanism de 

soluționare a litigiilor dintre state, cu 

scopul de a se asigura respectarea de 

către firmele transnaționale a 

standardelor sociale și de mediu; 

Or. fr 

 

Amendamentul  17 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. solicită ca acordul să reamintească 

în mod expres opoziția Uniunii Europene 

față de practica vânătorii de balene 

permisă în Japonia; 

Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. solicită să fie adoptat principiul 

listelor pozitive în vigoare ale OMC, în 

detrimentul listelor negative, pentru a 

garanta protecția serviciilor publice; 

5. solicită să fie adoptat principiul 

listelor pozitive în vigoare ale OMC, în 

detrimentul listelor negative, pentru a 

garanta protecția serviciilor publice; 

regretă că acordul prevede o liberalizare 

aproape completă a sectorului financiar și 

că poate afecta orice tentativă viitoare de 
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armonizare a standardelor fiscale și 

sociale în Uniunea Europeană; 

Or. fr 

 

Amendamentul  19 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. regretă că Japonia nu a ratificat 

încă Convenția nr. 105 a OIM privind 

eliminarea muncii forțate și nici 

Convenția nr. 111 a OIM privind 

discriminarea la locul de muncă și că 

negocierile pe marginea acordului nu au 

schimbat această situație; 

Or. fr 

 

Amendamentul  20 

Nicola Caputo 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. solicită ca acordul să fie modificat 

pentru a impune etichetarea produselor 

alimentare, atât timp cât nu au fost 

instituite măsuri privind interzicerea 

importurilor de carne provenită de la 

animale clonate și/sau nu este asigurată 

trasabilitatea acesteia; 

6. solicită ca acordul să fie modificat 

pentru a impune etichetarea produselor 

alimentare, atât timp cât nu au fost 

instituite măsuri privind interzicerea 

importurilor de carne provenită de la 

animale clonate și de alte produse 

alimentare care nu garantează standarde 

de siguranță alimentară similare celor ale 

UE; 

Or. it 
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Amendamentul  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. solicită ca acordul să fie modificat 

pentru a impune etichetarea produselor 

alimentare, atât timp cât nu au fost 

instituite măsuri privind interzicerea 

importurilor de carne provenită de la 

animale clonate și/sau nu este asigurată 

trasabilitatea acesteia; 

6. solicită ca acordul să fie modificat 

pentru a impune etichetarea sistematică a 

produselor alimentare, atât timp cât nu au 

fost instituite măsuri privind interzicerea 

importurilor de carne provenită de la 

animale clonate și/sau nu este asigurată 

trasabilitatea acesteia; 

Or. fr 

 

Amendamentul  22 

Mireille D'Ornano 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

7. recomandă ca UE să se inspire din 

normele japoneze în materie de 

radioactivitate a alimentelor, pentru a spori 

protecția consumatorilor europeni. 

7. solicită Uniunii și statelor membre 

să se inspire din normele japoneze în 

materie de radioactivitate a alimentelor, 

pentru a spori protecția consumatorilor 

europeni. 

Or. fr 

 

Amendamentul  23 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 7a. reclamă faptul că, în pofida 

poziției Parlamentului European privind 

pescuitul de balene, această chestiune nu 
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a făcut obiectul discuțiilor și că 

negocierile legate de acord nu au 

constituit o oportunitate pentru ca 

Uniunea Europeană să impună Japoniei 

respectarea moratoriului internațional în 

domeniu; 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Younous Omarjee 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 7b. respinge propunerea de decizie a 

Consiliului privind încheierea Acordului 

de parteneriat economic între Uniunea 

Europeană și Japonia. 

Or. fr 

 


