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 A8-0367/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že táto dohoda má 

veľký dvojstranný a globálny strategický 

význam a že predstavuje včasný signál na 

podporu otvoreného, spravodlivého 

obchodu založeného na hodnotách a 

pravidlách a zároveň presadzuje prísne 

normy, konkrétne v oblasti životného 

prostredia, bezpečnosti potravín, ochrany 

spotrebiteľa a pracovných práv, v čase 

vážnych protekcionistických výziev v 

oblasti medzinárodného poriadku; 

upozorňuje, že takýto protekcionizmus nie 

je riešením a že zachovanie súčasného 

stavu v obchodnej politike už nie je 

udržateľné; 

1. domnieva sa, že táto dohoda má 

zásadný dvojstranný a globálny strategický 

význam; poznamenáva však, že v 

súčasnom kontexte, ktorý sa vyznačuje 

naliehavosťou plnenia Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj vypracovanej OSN, 

nárastom protekcionizmu a oprávnených 

obáv občanov nad nespravodlivou 

globalizáciou, už súčasný stav v 

obchodnej politike nie je udržateľný; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia podceňuje takúto výzvu a 

považuje túto dohodu o voľnom obchode 

za nevyužitú príležitosť, aby EÚ 

primerane preorientovala svoju obchodnú 

politiku; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že dohoda podporuje 

najlepšie postupy na poskytovanie 

bezpečných a vysokokvalitných potravín a 

výrobkov pre spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 

nič v dohode nebráni uplatňovaniu zásady 

predbežnej opatrnosti v EÚ, ako sa uvádza 

v Zmluve o fungovaní Európskej únie; 

víta začlenenie jasného odkazu na prístup 

predbežnej opatrnosti v dohode; 
zdôrazňuje, že dohoda za žiadnych 

okolností nesmie ohrozovať presné, 

zrozumiteľné označovanie potravín 

vyhovujúce normám EÚ; vyzýva oboch 

partnerov, aby posilnili ochranu 

spotrebiteľa, blaho spotrebiteľov a 

bezpečnosť potravín pri vykonávaní 

dohody, a vyzýva Komisiu, aby do 

všetkých budúcich obchodných dohôd EÚ 

zahrnula osobitné a prísne ustanovenia o 

ochrane spotrebiteľa; 

8. pripomína, že zásada predbežnej 

opatrnosti, hoci je zakotvená v zmluvách 

EÚ, nie je dostatočne chránená, pretože 

súčasné mnohostranné a dvojstranné 

obchodné dohody jej neposkytujú úplné 

právne uznanie; ďalej pripomína, že EÚ 

prehrala v rámci WTO už dva právne 

spory založené na zásade  predbežnej 

opatrnosti1a a je znepokojený rizikom 

odrádzajúcich účinkov na budúce 

regulačné opatrenia EÚ; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedokázala stanoviť primerané normy 

ochrany pre zásadu predbežnej opatrnosti 

v dohode o hospodárskom partnerstve, a 

zdôrazňuje, že by to malo byť kľúčovým 

ofenzívnym záujmom EÚ pri všetkých 

súčasných a budúcich obchodných 

rokovaniach; vyzýva oboch partnerov, aby 

posilnili ochranu spotrebiteľa, blaho 

spotrebiteľov a bezpečnosť potravín pri 

vykonávaní dohody, a vyzýva Komisiu, 

aby do všetkých budúcich obchodných 

dohôd EÚ zahrnula osobitné a prísne 

ustanovenia o ochrane spotrebiteľa; 

 _________________ 

 1a Schválenie ES a predaj 

biotechnologických výrobkov DS291, ES – 

hormóny, DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že obe strany sa 

zaviazali zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany životného prostredia a práce a že 

tieto prísne normy by sa nemali považovať 

za prekážky obchodu, pričom 

poznamenáva, že v dohode sa takisto jasne 

uvádza, že pracovné a environmentálne 

normy sa nemôžu zmierniť alebo znížiť s 

cieľom prilákať obchod a investície; 

pripomína cieľ trvalo udržateľného rozvoja 

č. 5 Agendy OSN 2030 pre udržateľný 

rozvoj; víta skutočnosť, že Japonsko aj EÚ 

pristúpili k vyhláseniu z Buenos Aires o 

ženách a obchode, a vyzýva obe strany, 

aby výrazne posilnili záväzky v oblasti 

rodovej rovnosti a obchodu v kontexte tejto 

dohody vrátane práva na rovnakú odmenu; 

očakáva, že EÚ a Japonsko prijmú všetky 

potrebné opatrenia na plnenie cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých 

svojich činnostiach, a to aj 

prostredníctvom tejto dohody; žiada 

Komisiu, aby vykonala posúdenie ex post 

vplyvu plnenia dohody na udržateľnosť; 

9. zdôrazňuje, že obe strany sa 

zaviazali zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany životného prostredia a práce a že 

tieto prísne normy by sa nemali považovať 

za prekážky obchodu, pričom 

poznamenáva, že v dohode sa takisto jasne 

uvádza, že pracovné a environmentálne 

normy sa nemôžu zmierniť alebo znížiť s 

cieľom prilákať obchod a investície; 

pripomína cieľ trvalo udržateľného rozvoja 

č. 5 Agendy OSN 2030 pre udržateľný 

rozvoj; víta skutočnosť, že Japonsko aj EÚ 

pristúpili k vyhláseniu z Buenos Aires o 

ženách a obchode, a vyzýva obe strany, 

aby výrazne posilnili záväzky v oblasti 

rodovej rovnosti a obchodu v kontexte tejto 

dohody vrátane práva na rovnakú odmenu; 

domnieva sa, že dohody o voľnom 

obchode by nemali byť samy o sebe 

cieľom, ale mali by byť skôr prostriedkom 

na dosiahnutie a plnenie dohody o 

hospodárskom partnerstve vrátane 

Parížskej dohody; žiada Komisiu, aby 

vykonala posúdenie ex post vplyvu plnenia 

dohody na udržateľnosť tri roky po 

začiatku vykonávania dohody a potom aby 

ho vykonávala pravidelne s cieľom 

zabezpečiť, aby dohoda o hospodárskom 

partnerstve bola v súlade s cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta záväzok týkajúci sa účinného 

plnenia Parížskej dohody na boj proti 

zmene klímy a ďalších mnohostranných 

dohôd o životnom prostredí, ako aj trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov 

(vrátane boja proti nezákonnej ťažbe 

dreva) a rybolovu (boj proti nezákonnému, 

nenahlásenému a neregulovanému 

rybolovu); zdôrazňuje, že právne predpisy 

a normy EÚ sa naďalej uplatňujú na 

výrobky dovážané na trh EÚ a že najmä 

nariadenie EÚ o dreve (nariadenie (EÚ) č. 

995/2010) zakazuje uvádzanie nezákonne 

vyťaženého dreva na trh EÚ a zavádza 

povinný systém náležitej starostlivosti; 

vyzýva obe strany, aby úzko 

spolupracovali v rámci kapitoly o trvalo 

udržateľnom rozvoji s cieľom vymieňať si 

najlepšie postupy a posilniť presadzovanie 

právnych predpisov v týchto záležitostiach, 

a to aj pokiaľ ide o najúčinnejšie 

opatrenia na boj proti nezákonnej ťažbe 

dreva a venovanie osobitnej pozornosti 

predchádzaniu vývozu nezákonne 

vyťaženého dreva z EÚ do Japonska; 

10. víta záväzok týkajúci sa účinného 

plnenia Parížskej dohody na boj proti 

zmene klímy a ďalších mnohostranných 

dohôd o životnom prostredí, ako aj trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov 

(vrátane boja proti nezákonnej ťažbe 

dreva) a rybolovu (boj proti nezákonnému, 

nenahlásenému a neregulovanému 

rybolovu); zdôrazňuje, že právne predpisy 

a normy EÚ sa naďalej uplatňujú na 

výrobky dovážané na trh EÚ a že najmä 

nariadenie EÚ o dreve (nariadenie (EÚ) č. 

995/2010) zakazuje uvádzanie nezákonne 

vyťaženého dreva na trh EÚ a zavádza 

povinný systém náležitej starostlivosti; 

vyzýva obe strany, aby v rámci kapitoly o 

trvalo udržateľnom rozvoji okamžite začali 

úzku spoluprácu zameranú na 

dosiahnutie toho, aby Japonsko 

bezodkladne prijalo právne predpisy, ktoré 

sú rovnocenné s nariadením EÚ o dreve; 

vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím 

Komisie nevyžadovať v rámci rokovaní 

ukončenie lovu veľrýb; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. pripomína, že Súdny dvor 

Európskej únie v bode 161 stanoviska č. 

/15 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ 

a Singapurom uviedol, že kapitoly o 

obchode a trvalo udržateľnom rozvoji majú 

priamy a bezprostredný vplyv na obchod a 

že porušenie ustanovení o trvalo 

udržateľnom rozvoji oprávňuje druhú 

stranu ukončiť alebo pozastaviť 

liberalizáciu uvedenú v iných 

ustanoveniach dohody o voľnom obchode; 

víta začlenenie doložky o preskúmaní do 

kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom 

rozvoji a vyzýva obe strany, aby riadne a 

včas túto doložku využívali s cieľom 

dodržať prijaté záväzky a zlepšiť 

vykonateľnosť a účinnosť ustanovení 

týkajúcich sa práce a životného 

prostredia, a to vrátane uvažovania o 

mechanizme založenom na sankciách ako 

o poslednej možnosti, spomedzi rôznych 

metód presadzovania; vyzýva obe strany, 

aby nečakali, kým sa začne uplatňovať 

doložka o preskúmaní, kým podniknú 

kroky smerom k účinnej implementácii, s 

cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda o 

hospodárskom partnerstve bola 

poprednou dohodou, ktorou sa dosiahne 

najvyššia možná ochrana; vyzýva 

Komisiu, aby monitorovala záväzky prijaté 

v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom 

rozvoji a spolupracovala s Japonskom na 

13. pripomína, že účelom kapitol 

týkajúcich sa obchodu a trvalo 

udržateľného rozvoja je zabezpečiť, aby 

obchodné dohody boli prostriedkom na 

dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja, a je presvedčený, že na to, aby 

tieto kapitoly neboli v rozpore s týmto 

účelom, musia byť plne vykonateľné ako 

akékoľvek iné časti dohody o voľnom 

obchode; pripomína, že Súdny dvor 

Európskej únie v bode 161 stanoviska č. 

2/15 o dohode o voľnom obchode medzi 

EÚ a Singapurom uviedol, že kapitoly o 

obchode a trvalo udržateľnom rozvoji majú 

priamy a bezprostredný vplyv na obchod a 

že porušenie ustanovení o trvalo 

udržateľnom rozvoji oprávňuje druhú 

stranu ukončiť alebo pozastaviť 

liberalizáciu uvedenú v iných 

ustanoveniach dohody o voľnom obchode; 

vyzýva Komisiu, aby okamžite aktivovala 

doložku o preskúmaní kapitoly dohody o 

hospodárskom partnerstve, ktorá sa týka 

obchodu a udržateľného rozvoja, a aby 

zároveň prehodnotila svoj všeobecný 

prístup ku všetkým dohodám o voľnom 

obchode s cieľom zaviesť pozastavenie 

obchodných preferencií alebo iných 

druhov sankcií v prípade porušenia 

záväzkov; 
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ich plnení, vychádzajúc z 15-bodového 

neoficiálneho dokumentu Komisie o 

vykonávaní obchodu a trvalo 

udržateľného rozvoja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzdvihuje skutočnosť, že dohoda 

o hospodárskom partnerstve opätovne 

potvrdzuje právo orgánov členských štátov 

vymedziť, poskytovať a regulovať verejné 

služby na miestnej, regionálnej alebo 

celoštátnej úrovni a že negatívny zoznam 

ustanovený v tejto dohode nebráni 

vládam, aby do verejného sektora vracali 

akékoľvek sprivatizované služby alebo aby 

slobodne vyvíjali nové verejné služby; 

domnieva sa, že v zásade je vhodnejšie 

použiť prístup založený na pozitívnom 

zozname podľa Všeobecnej dohody WTO 
o obchode so službami (GATS); berie na 

vedomie záväzok oboch strán v dohode o 

hospodárskom partnerstve chrániť 

verejné hospodárenie s vodami ako 

súčasť všeobecnej výnimky z verejných 

služieb; 

14. vyzdvihuje, že v dohodách o 

hospodárskom partnerstve by sa malo 

zachovať právo orgánov členského štátu 

vymedziť, zabezpečovať a regulovať 

verejné služby na miestnej, regionálnej 

alebo vnútroštátnej úrovni; domnieva sa, 

že negatívny zoznam obmedzuje právo na 

reguláciu, pretože od vnútroštátnych 

orgánov vyžaduje, aby v čase rokovania 

určili všetky budúce regulačné potreby a 

že doložka znemožňujúca návrat k 

pôvodnému stavu a doložka o zachovaní 

pôvodného stavu v zásade zakazujú 

obnovenie menej priaznivej úrovne 

liberalizácie; žiada Komisiu, aby sa pri 

všetkých súčasných a budúcich 

rokovaniach vrátila k pozitívnemu 

zoznamu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14 a. domnieva sa, že súčasná doložka o 

verejných službách neposkytuje úplnú a 

primeranú ochranu práva na reguláciu 

verejných služieb, ako už Parlament uznal 

v predchádzajúcich uzneseniach1b; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila 

revíziu svojho prístupu s cieľom vyňať 

služby všeobecného záujmu a služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu zo 

všetkých dohôd o voľnom obchode na 

základe doložky o verejných službách, 

ktorá explicitne vychádza zo zásad zmlúv 

EÚ; 

 _________________ 

 1b Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. 

februára 2016 s odporúčaniami 

Európskeho parlamentu Komisii k 

rokovaniam o dohode o obchode so 

službami (TiSA) (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že dohoda zachováva 

zvrchované právo na reguláciu finančného 

a bankového sektora z dôvodov 

prudenciálneho režimu a dohľadu; vyzýva 

oboch partnerov, aby na zlepšenie 

globálneho finančného systému využili 
finančné regulačné fórum; 

17. zdôrazňuje, že dohoda by mala 

zachovať zvrchované právo na reguláciu 

finančného a bankového sektora z dôvodov 

prudenciálneho režimu a dohľadu, a 

pripomína, že ustanovenia v kapitole o 

finančných službách vychádzajú z dohody 

GATS z roku 1995; je znepokojený tým, že 

EÚ zahrnula finančné produkty, ktoré 

boli zdrojom finančnej krízy, do zoznamu 

služieb, ktoré sa majú liberalizovať (t. j. 

swapy na kreditné zlyhanie, cenné papiere 

zabezpečené aktívami, derivátové 

produkty ako futures a opcie); vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že táto dohoda o 

voľnom obchode zmeškala možnosť 

urobiť liberalizáciu obchodu s 

finančnými službami zlučiteľnú s 

regulačnými modelmi po kríze využívaním 

pozitívneho zoznamu pre finančné služby, 

ako to odporúča aj Parlament na základe 

práce svojho výboru PANA1c; vyjadruje 

poľutovanie nad začlenením veľmi 

ambiciózneho ustanovenia o nových 

finančných službách, čo potvrdzuje zámer 

ďalej liberalizovať a rozširovať finančný 

sektor v rozpore s prístupom po kríze 

spočívajúcim v obmedzovaní finančných 

inovácií; 

 _________________ 

 1c Odporúčanie Európskeho parlamentu 

Rade a Komisii z 13. decembra 2017 
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v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci 

prania špinavých peňazí, vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam a daňových 

únikov (2016/3044(RSP), P8_TA-

PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti 

regulácie je dobrovoľná a že v žiadnom 

prípade neobmedzuje právo na reguláciu; 

pripomína, že zodpovedajúce ustanovenia 

sa musia vykonávať pri plnom 

rešpektovaní právomocí 

spoluzákonodarcov; víta, že v kapitole o 

spolupráci v oblasti regulácie sa jasne 

stanovuje, že zásady stanovené v ZFEÚ, 

ako napríklad zásada predbežnej 

opatrnosti, sa musia v plnej miere 

dodržiavať; 

19. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti 

regulácie je dobrovoľná a že by žiadnym 

spôsobom nemala obmedzovať právo na 

reguláciu; pripomína, že zodpovedajúce 

ustanovenia sa musia vykonávať pri plnom 

rešpektovaní právomocí 

spoluzákonodarcov; zdôrazňuje, že v 

kapitole o regulačnej spolupráci sa 

uvádza, že regulačné opatrenia nemôžu 

predstavovať skrytú prekážku obchodu, 

čo znamená zvažovanie a vyvažovanie 

medzi tým, čo je primerané a potrebné na 

jednej strane a čo môže byť legitímnym 

politickým cieľom na strane druhej; je 

znepokojený tým, že pri regulačnej 

spolupráci v rámci dohôd o voľnom 

obchode hrozí, že krehká rovnováha 

medzi reguláciou verejného záujmu a 

odstraňovaním prekážok obchodu sa 

nakloní v prospech odstraňovania 

prekážok; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že ustanovenia kapitoly, podľa ktorých sa 

musia plne rešpektovať zásady stanovené 

v ZFEÚ, ako je zásada predbežnej 

opatrnosti, sa vzťahujú len na spoluprácu 

v oblasti regulácie, zatiaľ čo 

najdôležitejšie ustanovenia sú uvedené v 

kapitolách o sanitárnych a 

fytosanitárnych opatreniach (SPS) a o 

technických prekážkach obchodu  

 (TBT); 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva na transparentnosť 

fungovania výboru pre regulačnú 

spoluprácu a na primerané zapojenie 

všetkých zainteresovaných strán, najmä 

odborov a organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré by sa mali považovať za 

predpoklad ďalšieho budovania dôvery 

verejnosti v dohodu a jej dôsledky; 

zdôrazňuje, že Parlament by mal byť 

pravidelne informovaný o rozhodnutiach 

prijatých vo výbore pre regulačnú 

spoluprácu; 

20. vyzýva na transparentnosť 

fungovania výboru pre regulačnú 

spoluprácu a na primerané zapojenie 

všetkých zainteresovaných strán, najmä 

odborov a organizácií občianskej 

spoločnosti, ktoré by sa mali považovať za 

predpoklad ďalšieho budovania dôvery 

verejnosti v dohodu a jej dôsledky; 

zdôrazňuje, že Parlament by mal byť 

systematicky informovaný o rozhodnutiach 

prijatých vo výbore pre regulačnú 

spoluprácu, ako aj pred každým 

zasadnutím fóra pre regulačnú 

spoluprácu v rámci dohody o 

hospodárskom partnerstve a po ňom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. berie na vedomie, že pokračujú 

rokovania o samostatnej investičnej 

dohode, ktoré bude Parlament dôsledne 

sledovať; berie na vedomie, že Komisia 

zaviedla do dohôd s ďalšími partnermi 

systém investičných súdov, kým sa 

nevytvorí mnohostranný investičný súd; 

pripomína, že starý mechanizmus 

urovnávania sporov medzi súkromným 

investorom a štátom (ISDS) je 

neprijateľný a že neexistuje žiadny 

mandát na návrat k tomuto mechanizmu; 

21. berie na vedomie, že pokračujú 

rokovania o samostatnej investičnej 

dohode; konštatuje, že systém investičných 

súdov (ICS) bude udržiavať vysokú 

úroveň ochrany investícií bez 

zodpovedajúcich povinností investorov na 

základe hmotnoprávnych práv investorov, 

ktoré systematicky oslabujú právo strán 

regulovať a sledovať legitímne ciele 

verejnej politiky; zdôrazňuje, že ICS 

nedokáže zreformovať 

najproblematickejšie hmotnoprávne 

ustanovenia o ochrane zahraničných 

investícií, najmä zásady nepriameho 

vyvlastnenia, legitímnych očakávaní a 

spravodlivého a rovnocenného 

zaobchádzania; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby ukončila 

rokovania o dohodách o ochrane 

investícií; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

2018/0091M(NLE) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. berie na vedomie zlepšenia, pokiaľ 

ide o transparentnosť, prístup k 

dokumentom a zapojenie občianskej 

spoločnosti do obchodných rokovaní, ku 

ktorým došlo počas súčasného volebného 

obdobia; žiada, aby sa všetkým poslancom 

Európskeho parlamentu systematicky 

poskytoval úplný prístup ku 

konsolidovaným zneniam rokovaní, a 

vyzýva Komisiu, aby vždy presadzovala a 

stanovovala za prioritu zverejňovanie a 

uverejňovanie týchto dokumentov pri 

všetkých rokovaniach; 

Or. en 

 


