
 

AM\1026506BG.doc  PE533.842v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.4.2014 A7-0244/1 

Изменение  1 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Позоваване 6 a (ново) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 - като взе предвид своята резолюция 

от 13 декември 2007 г. относно 

справедливост за „жените за утеха“ ( 

секс робини в Азия преди и по време на 

Втората световна война),
1
 

1 OВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 531. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/2 

Изменение  2 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Позоваване 12 

 

Предложение за препоръка Изменение 

- като взе предвид катастрофалното 

земетресение и последвалото цунами, 

което опустоши значителни части от 

крайбрежието на Япония на 11 март 

2011 г. и доведе до унищожаването на 

ядрената електроцентрала във 

Фукушима,  

- като взе предвид катастрофалното 

земетресение и последвалото цунами, 

което опустоши значителни части от 

крайбрежието на Япония на 11 март 

2011 г. и доведе до унищожаването на 

ядрената електроцентрала във 

Фукушима, като причини едно от най-

големите радиационни бедствия в 

света до ден днешен, 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/3 

Изменение  3 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 Da. като има предвид, че на 27 март 

2014 г. Иуао Хакамада, очаквал 

изпълнение на смъртна присъда най-

дълго време в света, беше освободен 

поради презумпция за невинност след 

очакване на екзекуция в продължение 

на 48 години, и като има предвид, че 

този трагичен случай представлява 

силно доказателство за 

необходимостта от премахване на 

смъртното наказание;  

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/4 

Изменение  4 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1, буква и 

 

Предложение за препоръка Изменение 

и) да изразят голямата загриженост на 

държавите-членки на ЕС относно 

опустошителните последствия на 

ядрената катастрофа във Фукушима; да 

приканят настоятелно японското 

правителство да информира 

международната общност по възможно 

най-точен и обстоен начин за налични 

данни относно положението в района на 

реактора и равнищата на замърсяване;  

и) да изразят голямата загриженост на 

държавите-членки на ЕС относно 

опустошителните последствия на 

ядрената катастрофа във Фукушима; да 

приканят настоятелно японското 

правителство да информира 

международната общност по възможно 

най-точен и обстоен начин за налични 

данни относно положението в района на 

реактора и равнищата на замърсяване; 

да предложат подкрепа за японското 

правителство в опитите за справяне 

с последиците и за участие в открит 

диалог относно поуките от 

инцидента с оглед на бъдещата 

енергийна политика в двата региона и 

в света като цяло; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/5 

Изменение  5 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1, буква р а (нова) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 (qa) да започнат диалог с японското 

правителство относно мораториум 

върху смъртното наказание с оглед 

евентуалното му премахване; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/6 

Изменение  6 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1, буква с а (нова) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 (ra) да приветстват заявлението на 

министър-председателя Шиндзо Абе 

на парламентарно заседание на 14 

март 2014 г., което потвърди, че 

правителството подкрепя в нейната 

цялост позицията относно 

признаването на историята, 

очертана от предходните 

администрации, включително по 

отношение на въпроса за „жените за 

утеха“; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/7 

Изменение  7 

Райнхард Бютикофер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0244/2014 

Алойз Петерле 

Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония 

2014/2021(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1, буква х 

 

Предложение за препоръка Изменение 

х) да засилят двустранната търговия и 

двустранното сътрудничество в 

областта на политиките за насърчаване 

на безопасни, сигурни и устойчиви 

политики в областта на енергетиката, 

енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

регулаторните рамки за ядрена 

безопасност и тестовете за устойчивост 

на ядрените съоръжения, научните 

изследвания в областта на 

енергетиката, включително проекта 

за международен експериментален 

термоядрен реактор (ITER) и 

улавянето на въглерод; 

х) да засилят двустранната търговия и 

двустранното сътрудничество в 

областта на политиките за насърчаване 

на безопасни, сигурни и устойчиви 

политики в областта на енергетиката, 

енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

регулаторните рамки за ядрена 

безопасност, тестовете за устойчивост 

на ядрените съоръжения, и методите 

за спиране на „течове“ на ядрена 

радиация, които продължават да се 

случват; 

Or. en 

 

 


