
 

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

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

9.4.2014 A7-0244/1 

Pakeitimas  1 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

6 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 

13 d. rezoliuciją d÷l teisingumo 

„paguodos moterims“ (sekso verg÷ms 

Azijoje prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jo 

metu)
1
, 

1 
OL C 323 E, 2008 12 18, p. 531. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/2 

Pakeitimas  2 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

12 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į katastrofišką žem÷s 

dreb÷jimą ir po jo kilusį cunamį, kurie 

2011 m. kovo 11 d. nuniokojo didelius 

Japonijos pakrant÷s regionus ir sugriov÷ 

Fukušimos branduolinę elektrinę, 

– atsižvelgdamas į katastrofišką žem÷s 

dreb÷jimą ir po jo kilusį cunamį, kurie 

2011 m. kovo 11 d. nuniokojo didelius 

Japonijos pakrant÷s regionus ir sugriov÷ 

Fukušimos branduolinę elektrinę, 

sukeldami vieną didžiausių su radiacija 

susijusių nelaimių žmonijos istorijoje, 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/3 

Pakeitimas  3 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

 Da. kadangi 2014 m. kovo 27 d. ilgiausiai 

pasaulyje mirties bausm÷s laukęs kalinys 

Iwao Hakamada buvo paleistas d÷l 

nekaltumo prezumpcijos po to, kai 

bausm÷s vykdymo pralauk÷ 48-erius 

metus, ir kadangi šis tragiškas įvykis yra 

tvirtas įrodymas, kad mirties bausmę 

reikia panaikinti; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/4 

Pakeitimas  4 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

1 dalies i punktas 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

i) pareikšti didelį valstybių narių 

susirūpinimą d÷l pražūtingų Fukušimos 

branduolin÷s katastrofos padarinių; 

primygtinai paraginti Japonijos vyriausybę 

kuo tiksliau ir išsamiau supažindinti 

tarptautinę bendruomenę su turimais 

duomenimis apie pad÷tį reaktoriaus vietoje 

ir apie taršos lygius;  

i) pareikšti didelį valstybių narių 

susirūpinimą d÷l pražūtingų Fukušimos 

branduolin÷s katastrofos padarinių; 

primygtinai paraginti Japonijos vyriausybę 

kuo tiksliau ir išsamiau supažindinti 

tarptautinę bendruomenę su turimais 

duomenimis apie pad÷tį reaktoriaus vietoje 

ir apie taršos lygius; siekiant paremti 

Japonijos vyriausyb÷s pastangas naikinti 

pasekmes ir prad÷ti atviras diskusijas apie 

patirtį, kurios abu regionai ir visas 

pasaulis gal÷tų pasisemti iš nelaim÷s 

formuodami būsimą energijos politiką; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/5 

Pakeitimas  5 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

1 dalies q a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

 qa) prad÷ti dialogą su Japonijos 

vyriausybe d÷l mirties bausm÷s 

moratoriumo siekiant ateityje ją visiškai 

panaikinti; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/6 

Pakeitimas  6 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

1 dalies r a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

 ra) palankiai vertina ministro pirmininko 

Shinzo Abe 2014 m. kovo 14 d. pareiškimą 

parlamente, kuriame jis patvirtino, kad 

vyriausyb÷ visiškai palaiko poziciją 

pripažinti ankstesnių administracijų 

pripažintą istoriją, įskaitant klausimus, 

susijusius su paguodos moterimis; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/7 

Pakeitimas  7 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Derybos d÷l ES ir Japonijos strategin÷s partneryst÷s susitarimo 

2014/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos 

1 dalies v punktas 

 

Pasiūlymas d÷l rekomendacijos Pakeitimas 

v) aktyvinti dvišalę prekybą ir 

bendradarbiavimą politikos, kuria 

skatinama saugi ir tvari energetika, 

energijos vartojimo efektyvumas, 

atsinaujinančiųjų išteklių energija, 

branduolin÷s saugos reguliavimo sistemos, 

branduolin÷s energetikos objektų 

testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir 

energetikos moksliniai tyrimai, įskaitant 

tarptautinio termobranduolinio 

eksperimentinio reaktoriaus (ITER) 

projektą ir anglies dioksido surinkimą, 

klausimais; 

v) aktyvinti dvišalę prekybą ir 

bendradarbiavimą politikos, kuria 

skatinama saugi ir tvari energetika, 

energijos vartojimo efektyvumas, 

atsinaujinančiųjų išteklių energija, 

branduolin÷s saugos reguliavimo sistemos, 

branduolin÷s energetikos objektų 

testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir 

metodai, kuriuos taikant būtų galima 

sustabdyti vis dar pasitaikantį radiacijos 

nuot÷kį; 

Or. en 

 

 


