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5.12.2018 A8-0367/1 

Predlog spremembe  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da je ta sporazum v 

dvostranskem in svetovnem merilu 

strateško izjemno pomemben in da v 

pravem trenutku pošilja sporočilo o 

podpori prosti in pravični trgovini, 

temelječi na pravilih, povrhu tega pa v teh 

časih, ko se svetovni red sooča z resnimi 

protekcionističnimi izzivi, uveljavlja 

visoke standarde na področju okolja, 

varne hrane, varstva potrošnikov in 

delavskih pravic; svari, da protekcionizem 

ni sprejemljiva možnost, pa tudi sedanji 

nepremični položaj trgovinske politike ne 

zdrži več; 

1. meni, da je ta sporazum v 

dvostranskem in svetovnem merilu 

strateško izjemno pomemben; vseeno 

meni, da v sedanjih okoliščinah, ki jih 

zaznamujejo nujnost izpolnjevanja agende 

OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, 

rast protekcionizma in upravičeni 

pomisleki državljanov glede nepravičnosti 

globalizacije, sedanji nepremični položaj 

trgovinske politike ne zdrži več; obžaluje, 

da Komisija ta izziv podcenjuje, in meni, 

da je EU s tem sporazumom o prosti 

trgovini zamudila priložnost, da bi 

ustrezno preusmerila svojo trgovinsko 

politiko; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Predlog spremembe  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da sporazum spodbuja 

najboljše prakse za zagotavljanje varne in 

visokokakovostne hrane in proizvodov 

potrošnikom; želi podčrtati, da sporazum 

ne onemogoča uporabe previdnostnega 

načela v EU, določenega v Pogodbi o 

delovanju Evropske unije; pozdravlja, da 

je v besedilu jasno navedeno previdnostno 

načelo; poudarja, da sporazum v 

nobenem primeru ne sme ogroziti 

jasnega, razumljivega označevanja živil, 

skladnega z zahtevami EU; poziva obe 

partnerici, naj pri izvajanju povečata 

varstvo in dobrobit potrošnikov in varnost 

hrane, Komisija pa naj v vse prihodnje 

trgovinske sporazume EU vključi izrecne 

in stroge določbe o varstvu potrošnikov; 

8. želi spomniti, da previdnostno 

načelo, ki je sicer zapisano v Pogodbah 

EU, ni ustrezno varovano, saj obstoječi 

večstranski in dvostranski trgovinski 

sporazumi ne zagotavljajo njegovega 

polnega pravnega priznanja; obenem želi 

omeniti, da je EU pri Svetovni trgovinski 

organizaciji že izgubila dva pravna spora, 

ki sta temeljila na previdnostnem 

načelu1a, ter da ga skrbijo negativni 

učinki prihodnjih regulativnih ukrepov 

EU; obžaluje, da Komisija ni določila 

ustreznih standardov za varovanje 

previdnostnega načela v sporazumu o 

gospodarskem partnerstvu in poudarja, bi 

to moralo biti ključni in ofenzivni interes 
EU v vseh obstoječih in prihodnjih 

trgovinskih pogajanjih; poziva obe 

partnerici, naj pri izvajanju povečata 

varstvo in dobrobit potrošnikov in varnost 

hrane, Komisija pa naj v vse prihodnje 

trgovinske sporazume EU vključi izrecne 

in stroge določbe o varstvu potrošnikov; 

 _________________ 

 1a ES – Odobritev in trženje biotehničnih 

proizvodov DS291, ES – Hormoni DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Predlog spremembe  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da se obe strani 

zavzemata za visoko raven varstva okolja 

in delavcev ter da teh standardov ne bi 

smeli razumeti kot trgovinsko oviro, in se 

zaveda, da sporazum tudi nedvoumno 

določa, da ni dovoljeno zniževati ali slabiti 

delavskih in okoljskih standardov za 

privabljanje trgovine in naložb; želi 

spomniti na cilj trajnostnega razvoja 5 v 

agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 

2030; pozdravlja, da sta Japonska in EU 

pristopili k deklaraciji iz Buenos Airesa o 

ženskah in trgovini, in obe strani poziva, 

naj v okviru tega sporazuma močno 

okrepita zavzemanje za vprašanja spola v 

trgovini, vključno s pravico do enakega 

plačila; pričakuje, da bosta obe storili vse 

potrebno za izvajanje tega cilja 

trajnostnega v vseh svojih dejavnostih, 

tudi pri izvajanju tega sporazuma; poziva 

Komisijo, naj izvede naknadno oceno 

učinka glede trajnosti pri izvajanju; 

9. poudarja, da se obe strani 

zavzemata za visoko raven varstva okolja 

in delavcev ter da teh standardov ne bi 

smeli razumeti kot trgovinsko oviro, in se 

zaveda, da sporazum tudi nedvoumno 

določa, da ni dovoljeno zniževati ali slabiti 

delavskih in okoljskih standardov za 

privabljanje trgovine in naložb; želi 

spomniti na cilj trajnostnega razvoja 5 v 

agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 

2030; pozdravlja, da sta Japonska in EU 

pristopili k deklaraciji iz Buenos Airesa o 

ženskah in trgovini, in obe strani poziva, 

naj v okviru tega sporazuma močno 

okrepita zavzemanje za vprašanja spola v 

trgovini, vključno s pravico do enakega 

plačila; verjame, da prostotrgovinski 

sporazumi ne bi smeli biti sami sebi 

namen, temveč bi morali biti sredstvo za 

doseganje in izvajanje ciljev trajnostnega 

razvoja, pa tudi Pariškega sporazuma; 

poziva Komisijo, naj tri leta po začetku 

izvajanja sporazuma, nato pa v rednih 

presledkih izvede naknadno oceno učinka 

glede trajnosti pri izvajanju, da bi 

zagotovili skladnost sporazuma o 

gospodarskem partnerstvu s cilji 

trajnostnega razvoja 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Predlog spremembe  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. pozdravlja zavezanost 

učinkovitemu izvajanju Pariškega 

sporazuma za boj proti podnebnim 

spremembam in drugih mnogostranskih 

okoljskih sporazumov, pa tudi trajnemu 

gospodarjenju z gozdovi (vključno z bojem 

proti nezakoniti sečnji) in ribolovnimi viri 

(boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu 

in nereguliranemu ribolovu); poudarja, da 

se za proizvode, uvožene v EU, še naprej 

uporabljajo zakonodaja in standardi EU, 

zlasti pa, da uredba EU o lesu in lesnih 

proizvodih (Uredba (EU) št. 995/2010) 

prepoveduje dajanje nezakonito 

pridobljenega lesa na trg EU in vzpostavlja 

obvezni sistem potrebne skrbnosti; poziva 

obe strani, naj tesno sodelujeta v okviru 

poglavja o trajnostnem razvoju ter si 

izmenjujeta najboljše prakse in okrepita 

izvrševanje zakonodaje na tem področju, 

vključno z najučinkovitejšimi ukrepi zoper 

nezakonito sečnjo, pri tem pa posvetita 

pozornost zlasti preprečevanju izvoza 

nezakonito posekanega lesa iz EU na 

Japonsko; 

10. pozdravlja zavezanost 

učinkovitemu izvajanju Pariškega 

sporazuma za boj proti podnebnim 

spremembam in drugih mnogostranskih 

okoljskih sporazumov, pa tudi trajnemu 

gospodarjenju z gozdovi (vključno z bojem 

proti nezakoniti sečnji) in ribolovnimi viri 

(boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu 

in nereguliranemu ribolovu); poudarja, da 

se za proizvode, uvožene v EU, še naprej 

uporabljajo zakonodaja in standardi EU, 

zlasti pa, da uredba EU o lesu in lesnih 

proizvodih (Uredba (EU) št. 995/2010) 

prepoveduje dajanje nezakonito 

pridobljenega lesa na trg EU in vzpostavlja 

obvezni sistem potrebne skrbnosti; poziva 

obe strani, naj takoj začneta tesno 

sodelovati v okviru poglavja o trajnostnem 

razvoju s ciljem, da bi Japonska čimprej 

sprejela zakonodajo, ki bo enakovredna 

navedeni uredbi; obžaluje odločitev 

Komisije, da v okviru pogajanj ne bo 

zahtevala prenehanja kitolova; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Predlog spremembe  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. želi spomniti, da je Sodišče 

Evropske unije v točki 161 svojega mnenja 

št. 2/15 o sporazumu o prosti trgovini med 

EU in Singapurjem izjavilo, da sta poglavji 

o trgovini in trajnostnem razvoju takoj 

neposredno vplivala na trgovino in da 

kršenje določb o trajnostnem razvoju drugi 

pogodbeni stranki omogoča tudi prekinitev 

ali zamrznitev liberalizacije, ki je 

opredeljena v drugih določbah sporazuma; 

pozdravlja, da je v poglavje o trgovini in 

trajnostnem razvoju vključena določba o 

pregledu, in obe strani poziva, naj jo 

docela izkoristita za izpolnjevanje danih 

zavez ter naj izboljšata izvršljivost in 

učinkovitost določb o delu in okolju, na 

primer z različnimi metodami izvrševanja, 

pri čemer naj bi bil mehanizem sankcij 

zadnja rešitev; obe strani poziva, naj z 

izvajanjem ne odlašata tako dolgo, da bi 

se sprožila določba o pregledu, in tako 

zagotovita, da bo ta sporazum o 

gospodarskem partnerstvu zares napreden 

in da bo zagotavljal kar največjo mogočo 

zaščito; poziva Komisijo, naj spremlja 

dane zaveze iz poglavja o trgovini in 

trajnostnem razvoju ter naj z Japonsko 

sodeluje pri izvajanju teh zavez ter naj se 

pri tem opira na svoj neuradni dokument 

služb Komisije s 15 točkami, ki govori 

prav o izvajanju trgovine in trajnostnega 

razvoja; 

13. želi spomniti, da je namen poglavij 

o trgovini in trajnostnem razvoju 

zagotoviti, da so trgovinski sporazumi 

sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja, in meni, da morajo biti ta 

poglavja popolnoma izvedljiva, tako vsi 

drugi deli prostotrgovinskih sporazumov, 

da ne bodo v nasprotju s tem namenom; 

želi spomniti, da je Sodišče Evropske unije 

v točki 161 svojega mnenja št. 2/15 o 

sporazumu o prosti trgovini med EU in 

Singapurjem izjavilo, da sta poglavji o 

trgovini in trajnostnem razvoju takoj 

neposredno vplivala na trgovino in da 

kršenje določb o trajnostnem razvoju drugi 

pogodbeni stranki omogoča tudi prekinitev 

ali zamrznitev liberalizacije, ki je 

opredeljena v drugih določbah sporazuma; 

poziva Komisijo, naj takoj uporabi 

klavzulo o pregledu iz poglavja sporazuma 

o gospodarskem partnerstvu, namenjenega 

trgovini in trajnostnem razvoju, in 

pregleda svoj splošni pristop do vseh 

prostotrgovinskih sporazumov z namenom 

vključitve začasne ukinitve trgovinskih 

preferencialov ali druge vrste kazni v 

primeru kršitve obveznosti; 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Predlog spremembe  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da sporazum ohranja 

pravico organov držav članic EU, da 

popolnoma opredelijo, zagotovijo in 

zakonsko urejajo javne storitve na lokalni, 

regionalni ali nacionalni ravni, in da 

negativni seznam vladam ne preprečuje, 

da bi privatizirane storitve znova 

podržavile ali da bi prosto zasnovale nove 

javne storitve; meni, da je načeloma bolj 

zaželena uporaba pozitivnih seznamov, 

kakor določa sporazum Svetovne 

trgovinske organizacije o trgovini s 

storitvami (GATS); je seznanjen, da sta se 

obe strani sporazuma zavezali, da bo za 

gospodarjenje z vodo veljala splošna 

izjema za javne storitve; 

14. poudarja, da bi moral sporazum 

ohraniti pravico organov držav članic EU, 

da opredelijo, zagotovijo in zakonsko 

urejajo javne storitve na lokalni, regionalni 

ali nacionalni ravni; meni, da je z 

negativnim seznamom pravica do 

regulacije omejena, saj morajo nacionalni 

organi med potekom pogajanj na njegovi 

podlagi določiti vse prihodnje potrebe po 

regulaciji; meni tudi, da zaskočne 

klavzule in klavzule o zamrznitvi 

načeloma prepovedujejo ponovno 

vzpostavitev manj ugodnih ravni 

liberalizacije; poziva Komisijo, naj se vrne 

k pristopu pozitivnega seznama v vseh 

potekajočih in prihodnjih pogajanjih; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Predlog spremembe  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. meni, da sedanja klavzula o 

„javnih službah“ ne zagotavlja polne in 

ustrezne zaščite pravice do regulacije 

javnih služb, kot je Parlament že ugotovil 

v prejšnjih resolucijah1b; poziva Komisijo, 

naj razmisli o reviziji svojega pristopa in 

storitve splošnega pomena ter storitve 

splošnega gospodarskega pomena na 

podlagi klavzule o „javnih službah“, ki 

izrecno temelji na načelih Pogodb EU, 

izključi iz vseh prostotrgovinskih 

sporazumov;  

 _________________ 

 1b Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 3. februarja 2016 s priporočili 

Evropskega parlamenta Komisiji za 

pogajanja o sporazumu o trgovini s 

storitvami (TiSA) (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Predlog spremembe  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da sporazum iz 

previdnostnih in nadzornih razlogov 

ohranja suvereno pravico do zakonskega 

urejanja finančnega in bančnega sektorja; 

poziva obe partnerici, naj uporabljata 

finančni regulativni forum, da bi izboljšali 

svetovni finančni sistem; 

17. poudarja, da bi sporazum iz 

previdnostnih in nadzornih razlogov moral 

ohranjati suvereno pravico do zakonskega 

urejanja finančnega in bančnega sektorja in 

želi spomniti, da določbe v poglavju o 

finančnih storitvah temeljijo na 

sporazumu Svetovne trgovinske 

organizacije o trgovini s storitvami 

(GATS) iz leta 1995; izraža zaskrbljenost, 

ker je EU finančne produkte, ki so bili 

med povzročitelji finančne krize (indeks 

kreditnih zamenjav, vrednostni papirji s 

premoženjskim kritjem, izvedeni finančni 

instrumenti, terminske pogodbe in opcije), 

vključila v seznam storitev, ki bodo 

liberalizirane; obžaluje, da je bila s tem 

prostotrgovinskim sporazumom zamujena 

priložnost, da bi liberalizacija trgovine s 

finančnimi storitvami postala združljiva s 

regulativnimi vzorci iz obdobja po krizi, in 

sicer z uporabo pozitivnega seznama za 

finančne storitve, kot je med drugim 

priporočil Parlament na podlagi dela 

svojega odbora PANA 1c; obžaluje 

vključitev zelo ambiciozne določbe o novih 

finančnih storitvah, ki potrjuje namen 

nadaljnje liberalizacije in širitve 

finančnega sektorja, v nasprotju s 

pristopom iz obdobja po krizi, da se 

finančne inovacije omejijo; 

 _________________ 
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 1c Priporočilo Evropskega parlamenta 

Svetu in Komisiji z dne 13. decembra 2017 

po preiskavi o pranju denarja, izogibanju 

davkom in davčni utaji (2016/3044(RSP)), 

P8_TA-PROV(2017)0491  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Predlog spremembe  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da je regulativno 

sodelovanje prostovoljno in da nikakor ne 

omejuje pravice do zakonskega urejanja; 

poudarja, da je treba ustrezne določbe 

izvajati ob popolnem spoštovanju 

pristojnosti sozakonodajalcev; pozdravlja, 

da poglavje o regulativnem sodelovanju 

jasno določa, da je treba v celoti 

spoštovati načela iz PDEU, na primer 

previdnostno načelo; 

19. poudarja, da je regulativno 

sodelovanje prostovoljno in da nikakor ne 

bi smelo omejevati pravice do zakonskega 

urejanja; poudarja, da je treba ustrezne 

določbe izvajati ob popolnem spoštovanju 

pristojnosti sozakonodajalcev; izpostavlja 

določbo v poglavju o regulativnem 

sodelovanju, v skladu s katero regulativni 

ukrepi ne morejo predstavljati prikrite 

trgovinske ovire, iz katere izhaja, da je 

treba tehtati in usklajevati to, kar je 

sorazmerno in potrebno na eni strani, ter 

to, kar je lahko legitimni cilj politike na 

drugi strani; izraža zaskrbljenost, ker 

zaradi regulativnega sodelovanja v okviru 

prostotrgovinskih sporazumov nastaja 

tveganje, da se bo krhko ravnotežje med 

regulacijo javnega interesa in odpravo 

trgovinskih ovir nagnilo v prid slednji; 

obžaluje, da določbe v navedenem 

poglavju, da je treba načela iz PDEU, na 

primer previdnostno načelo, v celoti 

spoštovati, veljajo le za regulativno 

sodelovanje, medtem ko so 

najpomembnejše določbe v poglavjih o 

sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih ter o 

tehničnih ovirah v trgovini; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Predlog spremembe  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva k preglednosti glede 

delovanja odbora za regulativno 

sodelovanje in k ustreznemu vključevanju 

vseh deležnikov, predvsem sindikatov in 

organizacij civilne družbe, kar je 

pravzaprav pogoj za pridobitev javnega 

zaupanja do sporazuma in njegovih 

posledic; poudarja, da bi bilo treba 

Parlament redno obveščati o odločitvah 

odbora za regulativno sodelovanje; 

20. poziva k preglednosti glede 

delovanja odbora za regulativno 

sodelovanje in k ustreznemu vključevanju 

vseh deležnikov, predvsem sindikatov in 

organizacij civilne družbe, kar je 

pravzaprav pogoj za pridobitev javnega 

zaupanja do sporazuma in njegovih 

posledic; poudarja, da bi bilo treba 

Parlament sistematično obveščati o 

odločitvah odbora za regulativno 

sodelovanje, pa tudi pred vsakim 

srečanjem foruma za regulativno 

sodelovanje v okviru sporazuma o 

gospodarskem partnerstvu in po njem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Predlog spremembe  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. je seznanjen, da še vedno potekajo 

pogajanja o ločenem sporazumu o 

naložbah, kar bo Parlament pobliže 

spremljal; ve, da je Komisija v sporazume 

z drugimi partnerji uvedla sistem sodišč za 

naložbe, saj še ni mnogostranskega 

sodišča za naložbe; ponavlja, da stari 

mehanizem reševanja sporov med 

vlagatelji in državo ni več sprejemljiv in 

da nihče nima mandata, da bi ga spet 

uporabili; 

21. je seznanjen, da še vedno potekajo 

pogajanja o ločenem sporazumu o 

naložbah; ve, da se bo s sistemom sodišč 

za naložbe ohranila visoka stopnja zaščite 

naložb brez ustreznih obveznosti 

vlagateljev, in sicer na podlagi 

materialnih pravic vlagateljev, ki 

sistemsko slabijo pravico pogodbenic, da 

zakonsko urejajo in uresničujejo 

legitimne cilje javne politike; poudarja, da 

s sistemom sodišč za naložbe ni bila 

izvedena reforma najbolj problematičnih 

materialnih določb na področju zaščite 

tujih naložb, zlasti načel posredne 

razlastitve, legitimnega pričakovanja ter 

poštene in pravične obravnave;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Predlog spremembe  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva Komisijo, naj zaustavi 

pogajanja o sporazumu o zaščiti naložb; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Predlog spremembe  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

2018/0091M(NLE) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. ugotavlja, da so bile v tem 

zakonodajnem obdobju dosežene 

izboljšave glede preglednosti, dostopa do 

dokumentov in udeležbe civilne družbe v 

trgovinski pogajanjih; zahteva, da se vsem 

poslancem Evropskega parlamenta 

zagotovi poln dostop do konsolidiranih 

pogajalskih besedil, ter poziva Komisijo, 

naj na vseh pogajanjih vedno zahteva 

razkritje in objavo teh dokumentov ter 

temu nameni prednost; 

Or. en 

 


