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5.12.2018 A8-0367/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst erop dat Japan is begonnen 

met de afbouw van onnodige niet-tarifaire 

maatregelen (NTM's) op een groot aantal 

gebieden zoals voertuigen, 

levensmiddelenadditieven, sanitaire en 

fytosanitaire voorschriften, etikettering 

van levensmiddelen en cosmetica, 

waardoor de nalevingskosten afnemen en 

een voorspelbaarder regelgevingskader 

ontstaat; herinnert aan het recht van een 

land om zijn nationale normen strenger dan 

de internationale normen te maken 

wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen 

van de volksgezondheid, veiligheid of 

consumentenbescherming; neemt eveneens 

nota van Japans verbintenis om zijn 

normen voor auto's in overeenstemming te 

brengen met de internationale normen van 

de Economische Commissie voor Europa 

van de VN (VN-ECE), die EU-

autofabrikanten ook naleven; 

5. wijst erop dat de Europese 

commerciële belanghebbenden de 

wanhopige situatie in Japan, na diverse 

door het milieu en door de mens 

veroorzaakte rampen en de sluiting van de 

overeenkomst tussen de EU en Korea, 

hebben benut om twee lijsten met niet-

tarifaire maatregelen (NTM's) voor te 

leggen die de betrokken bedrijven op een 

groot aantal gebieden zoals voertuigen, 

levensmiddelenadditieven, etikettering van 

levensmiddelen en cosmetica, wilden 

schrappen om hun nalevingskosten te 

verlagen en de toegang tot de markt te 

vergemakkelijken, en dat naleving door 

Japan als voorwaarde werd gesteld voor 

het aangaan van rechtstreekse 

onderhandelingen over deze 

handelsovereenkomst; herinnert aan het 

recht van een land om zijn nationale 

normen strenger dan de internationale 

normen te maken wanneer dit 

gerechtvaardigd is om redenen van de 

volksgezondheid, veiligheid of 

consumentenbescherming; neemt eveneens 

nota van Japans verbintenis om zijn 

normen voor auto's in overeenstemming te 

brengen met de internationale normen van 

de Economische Commissie voor Europa 

van de VN (VN-ECE), die EU-
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autofabrikanten ook naleven; 

Or. en 



 

AM\1171400NL.docx  PE631.563v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0367/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat Japan voor 

landbouwers en voedingsproducenten uit 

de EU een zeer waardevolle exportmarkt is 

en merkt op dat circa 85 % van de 

agrofoodproducten rechtenvrije toegang tot 

Japan zal krijgen; wijst erop dat na een 

overgangsperiode ook verwerkte 

landbouwproducten rechtenvrije toegang 

tot de Japanse markt zullen genieten; is 

verheugd over het feit dat de overeenkomst 

aanzienlijke exportmogelijkheden biedt 

voor agrofoodproducten uit de EU, zoals 

wijn, rundvlees, varkensvlees en kaas, en 

dat deze bescherming biedt aan 

205 Europese geografische aanduidingen, 

met de mogelijkheid om bijkomende 

geografische aanduidingen toe te voegen, 

wat een verdere vooruitgang in 

vergelijking met eerdere 

handelsovereenkomsten betekent en 

bijzonder belangrijk is voor kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) in de 

voedingssector; roept ertoe op de 

gesprekken na drie jaar verder te zetten om 

na te gaan op welke wijze de lijst van 

beschermde geografische aanduidingen kan 

worden uitgebreid en verwacht dat beide 

partijen bijzondere aandacht besteden aan 

duurzame landbouw, met inbegrip van 

7. is van mening dat Japan voor 

landbouwers en voedingsproducenten uit 

de EU een zeer waardevolle exportmarkt is 

en merkt op dat circa 85 % van de 

agrofoodproducten rechtenvrije toegang tot 

Japan zal krijgen; waarschuwt ervoor dat 

Japanse boeren en voedselproducenten, 

ondanks het feit dat rijst is veiliggesteld, te 

maken zullen krijgen met scherpe 

concurrentie als gevolg van de EU-uitvoer 

van veel andere producten die voor hen 

van cruciaal belang zijn; wijst erop dat na 

een overgangsperiode ook verwerkte 

landbouwproducten rechtenvrije toegang 

tot de Japanse markt zullen genieten en dat 

de overeenkomst aanzienlijke 

exportmogelijkheden biedt voor 

agrofoodproducten uit de EU, zoals wijn, 

rundvlees, varkensvlees en kaas; vreest dat 

de drastische toename van levensmiddelen 

uit de EU op de Japanse markt de 

inkomens van Japanse landbouwers en 

kleinschalige voedselproducenten in 

gevaar zal brengen en benadrukt dat er 

een vangnet van doeltreffende en snelle 

vrijwaringsmaatregelen nodig is; is 

verheugd over het feit dat de overeenkomst 

bescherming biedt aan 205 Europese 

geografische aanduidingen, met de 



 

AM\1171400NL.docx  PE631.563v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

kleinschalige voedselproductie en 

plattelandsontwikkeling; 

mogelijkheid om bijkomende geografische 

aanduidingen toe te voegen, wat een 

verdere vooruitgang in vergelijking met 

eerdere handelsovereenkomsten betekent 

en bijzonder belangrijk is voor kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) in de 

voedingssector; roept ertoe op de 

gesprekken na drie jaar verder te zetten om 

na te gaan op welke wijze de lijst van 

beschermde geografische aanduidingen kan 

worden uitgebreid en verwacht dat beide 

partijen bijzondere aandacht besteden aan 

duurzame landbouw, met inbegrip van 

kleinschalige voedselproductie en 

plattelandsontwikkeling; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verheugd over de inzet voor de 

effectieve uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs ter bestrijding van de 

klimaatverandering en van andere 

multilaterale milieuovereenkomsten, 

evenals voor het duurzaam beheer van 

bossen (met inbegrip van de bestrijding 

van illegale houtkap) en visserij (door 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde 

visserij te bestrijden); benadrukt dat op in 

de Europese markt ingevoerde producten 

de wetgeving en normen van de EU van 

toepassing blijven en dat, in het bijzonder, 

de houtverordening van de EU 

(Verordening (EU) nr. 995/2010) verbiedt 

om illegaal hout in de EU op de markt te 

brengen en een bindend stelsel van 

zorgvuldigheidseisen invoert; roept beide 

partijen ertoe op om nauw samen te werken 

in het kader van het hoofdstuk over 

duurzame ontwikkeling, beste praktijken 

uit te wisselen en de handhaving van de 

wetgeving op dit gebied te versterken, met 

name in het kader van de doeltreffendste 

maatregelen ter bestrijding van illegale 

houtkap en bij de bijzondere inspanningen 

om de uitvoer van illegaal gekapt hout uit 

de EU naar Japan te voorkomen; 

10. is verheugd over de inzet voor de 

effectieve uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs ter bestrijding van de 

klimaatverandering en van andere 

multilaterale milieuovereenkomsten, 

evenals voor het duurzaam beheer van 

bossen (met inbegrip van de bestrijding 

van illegale houtkap) en visserij (door 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde 

visserij te bestrijden); dringt aan op 

nauwere samenwerking om bedreigde 

maritieme soorten, zoals de 

blauwvintonijn, te beschermen en de 

walvisvangst eindelijk een halt toe te 

roepen; verzoekt Japan met name alle 

resoluties van de Internationale 

Commissie voor de Walvisvaart (IWC) te 

eerbiedigen en de walvisvangst voor 

wetenschappelijke doeleinden als 

dekmantel voor de commerciële 

walvisvangst te verbieden; benadrukt dat 

op in de Europese markt ingevoerde 

producten de wetgeving en normen van de 

EU van toepassing blijven en dat, in het 

bijzonder, de houtverordening van de EU 

(Verordening (EU) nr. 995/2010) verbiedt 

om illegaal hout in de EU op de markt te 

brengen en een bindend stelsel van 

zorgvuldigheidseisen invoert; roept beide 
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partijen ertoe op om nauw samen te werken 

in het kader van het hoofdstuk over 

duurzame ontwikkeling, beste praktijken 

uit te wisselen en de handhaving van de 

wetgeving op dit gebied te versterken, met 

name in het kader van de doeltreffendste 

maatregelen ter bestrijding van illegale 

houtkap en bij de bijzondere inspanningen 

om de uitvoer van illegaal gekapt hout uit 

de EU naar Japan te voorkomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. onderstreept dat op grond van de 

EPO de autoriteiten van de lidstaten het 

recht behouden om openbare diensten op 

plaatselijk, regionaal of nationaal niveau 

volledig te bepalen, te verlenen en te 

reguleren, en dat een "negatieve lijst" 

waarin deze overeenkomst voorziet 

regeringen niet belet om geprivatiseerde 

diensten opnieuw tot openbare diensten te 

maken of om vrijelijk nieuwe 

nutsvoorzieningen te ontwikkelen; meent 

dat in beginsel het gebruik van positieve 

lijsten zoals in de Algemene Overeenkomst 

inzake de handel in diensten (General 

Agreement on Trade in Services, GATS) 

van de WTO, de voorkeur verdient; neemt 

nota van de door beide partijen in de EPO 

gedane verbintenis om het openbare 

waterbeheer te beschermen als onderdeel 

van de algemene uitzondering voor 

openbare nutsvoorzieningen; 

14. onderstreept dat op grond van de 

EPO de autoriteiten van de lidstaten het 

recht behouden om openbare diensten op 

plaatselijk, regionaal of nationaal niveau 

volledig te bepalen, te verlenen en te 

reguleren; betreurt het dat in deze 

overeenkomst gebruik wordt gemaakt van 

een "negatieve lijst" en herhaalt dat, 

volgens zijn interpretatie, niets in deze 

overeenkomst regeringen of plaatselijke en 

regionale autoriteiten belet om 

geprivatiseerde diensten opnieuw tot 

openbare diensten te maken of om vrijelijk 

nieuwe nutsvoorzieningen te ontwikkelen; 

hamert erop dat de Commissie in beginsel 

bij alle onderhandelingen in het kader 

van EU-handelsovereenkomsten gebruik 

moet maken van positieve lijsten, zoals in 

de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten (General Agreement on 

Trade in Services, GATS) van de WTO; is 

ingenomen met de door beide partijen in 

de EPO gedane verbintenis om het 

openbare waterbeheer te beschermen als 

onderdeel van de algemene uitzondering 

voor openbare nutsvoorzieningen, maar 

betreurt het ten zeerste dat het beheer van 

afvalwater als gevolg van de keuze voor 



 

AM\1171400NL.docx  PE631.563v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

een negatieve lijst niet is vrijgesteld; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Amendement  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat de overeenkomst het 

soevereine recht om de financiële en 

bankensector aan regels te onderwerpen 

om prudentiële en toezichtsredenen, 

overeind houdt; roept beide partijen ertoe 

op om het forum voor financiële 

regelgeving te gebruiken om het 
wereldwijde financiële systeem te 

verbeteren; 

17. betreurt het dat de overeenkomst 

het soevereine recht om de financiële en 

bankensector aan regels te onderwerpen 

om prudentiële en toezichtsredenen, niet in 

toereikende mate overeind houdt; is zeer 

bezorgd dat de liberalisering van de 
financiële dienstverlening door de EPO te 

verregaand zal blijken, aangezien zij alle 

aan de financiële sector gerelateerde 

functies en alle financiële producten en 

innovaties omvat; herinnert eraan dat tot 

deze producten ook de bijzonder toxische 

activa behoren die in de wereldwijde 

financiële crisis van 2008 een centrale rol 

speelden; waarschuwt dat het in de 

toekomst, met het oog op het 

ondoorzichtige systeem voor 

samenwerking op het gebied van 

regelgeving, dat de onderhandelaars zijn 

overeengekomen en dat tot doel heeft om 

de kosten en de reglementaire lasten voor 

particuliere marktdeelnemers te drukken, 

bijzonder moeilijk kan worden om 

financiële crises te voorkomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. verzoekt beide partijen 

systematisch onderzoek te doen naar de 

gevolgen van de EPO voor de financiële 

stabiliteit en regelgeving; verzoekt de 

partijen bovendien de financiële 

regelgeving buiten het toepassingsgebied 

van toekomstige overeenkomsten inzake 

arbitrage ter bescherming van 

investeringen te laten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. roept op tot transparantie over de 

werking van de commissie samenwerking 

op regelgevingsgebied en tot gepaste 

deelname van alle belanghebbenden, met 

name vakverenigingen en maatschappelijke 

organisaties, wat een vereiste is om het 

vertrouwen van het publiek in de 

overeenkomst en haar gevolgen verder te 

ontwikkelen; benadrukt dat het Parlement 

op regelmatige basis moet worden ingelicht 

over de beslissingen die in de commissie 

samenwerking op regelgevingsgebied 

worden genomen; 

20. roept op tot transparantie over en 

parlementair toezicht op de werking van 

de commissie samenwerking op 

regelgevingsgebied en tot gepaste 

deelname van belanghebbenden, met name 

vakverenigingen en maatschappelijke 

organisaties, wat een vereiste is om het 

vertrouwen van het publiek in de 

overeenkomst en haar gevolgen verder te 

ontwikkelen; benadrukt dat het Parlement 

op regelmatige basis moet worden ingelicht 

over de besluiten die worden opgesteld 

voor en genomen door de gezamenlijke 

raad, alsook in alle commissies die bij de 

overeenkomst zijn ingesteld, waaronder 

het forum voor financiële regelgeving; 

hamert erop dat de leden van het 

Europees Parlement en de nationale 

parlementen volledige toegang moeten 

krijgen tot alle voorbereidende 

documenten van de commissie 

samenwerking op regelgevingsgebied, het 

forum voor financiële regelgeving en de 

TSD-commissie; pleit met klem voor een 

transparantieregister voor de deelnemers 

aan vergaderingen van de gezamenlijke 

raad en de daaronder ressorterende 

commissies en organen; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Amendement  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. merkt op dat onderhandelingen 

over een afzonderlijke 

investeringsovereenkomst gaande zijn, die 

het Europees Parlement van nabij zal 

volgen; merkt op dat de Commissie een 

stelsel van investeringsgerechten heeft 

opgenomen in overeenkomsten met andere 

partners, aangezien er nog geen 

multilateraal investeringsgerecht is 

opgericht; herhaalt dat het oude, 

particuliere systeem voor de beslechting 

van geschillen tussen investeerders en 

staten (ISDS) niet acceptabel is en dat er 

geen mandaat is om hierop terug te komen; 

21. merkt op dat onderhandelingen 

over een afzonderlijke 

investeringsovereenkomst gaande zijn, die 

het Europees Parlement van nabij zal 

volgen; merkt op dat de Commissie een 

stelsel van investeringsgerechten heeft 

opgenomen in overeenkomsten met andere 

partners, aangezien er nog geen 

multilateraal investeringsgerecht is 

opgericht; herhaalt dat het oude, 

particuliere systeem voor de beslechting 

van geschillen tussen investeerders en 

staten (ISDS) niet acceptabel is en dat er 

geen mandaat is om hierop terug te komen; 

verzoekt de partijen zich met geschillen in 

het kader van investeringen tot hun 

gevestigde nationale rechtbanken te 

wenden; benadrukt dat alle burgers en 

binnen- en buitenlandse investeerders 

gelijk zijn voor de wet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is verheugd dat de EU en Japan op 

17 juli 2018 hun gesprekken over een 

besluit inzake wederzijdse adequaatheid 

met succes hebben afgerond en zijn 

overeengekomen om elkaars systemen 

voor gegevensbescherming als 

"gelijkwaardig" te erkennen, waardoor 

gegevens veiliger tussen de EU en Japan 

zullen kunnen worden uitgewisseld; 

benadrukt de belangrijke rol van de 

respectievelijke 

gegevensbeschermingsautoriteiten om 

ervoor te zorgen dat gegevens op 

toereikende wijze worden beschermd; 

merkt op dat de overeenkomst een "rendez-

vousclausule" bevat die voorziet in een 

beoordeling van het vraagstuk van de 

grensoverschrijdende overdracht van 

gegevensbepalingen binnen drie jaar en 

erkent het toenemende belang van de 

digitale economie voor groei en 

werkgelegenheid; herinnert eraan dat alle 

handelsovereenkomsten het EU-acquis 

over gegevensbescherming en over 

privacybescherming, met inbegrip van de 

algemene verordening 

gegevensbescherming (Verordening (EU) 

2016/679), volledig moeten eerbiedigen, en 

22. betreurt het dat de Commissie en 

de Japanse overheid op 17 juli 2018 hun 

gesprekken over een besluit inzake 

wederzijdse adequaatheid met succes 

hebben afgerond en zijn overeengekomen 

om elkaars systemen voor 

gegevensbescherming als "gelijkwaardig" 

te erkennen, waardoor gegevens 

ongehinderd tussen de EU en Japan zullen 

kunnen worden uitgewisseld; beklemtoont 

dat dit tot een toename van de handel in 

persoonsgegevens en gebruikersprofielen 

zal leiden en vraagt de partijen met klem 

misbruik door bedrijven of 

overheidsactoren te voorkomen en de 

verklaring van geschiktheid tijdelijk in te 

trekken indien dergelijk misbruik wordt 

vastgesteld; benadrukt de belangrijke rol 

van de respectievelijke 

gegevensbeschermingsautoriteiten om 

ervoor te zorgen dat gegevens op 

toereikende wijze worden beschermd; 

merkt op dat de overeenkomst een "rendez-

vousclausule" bevat die voorziet in een 

beoordeling van het vraagstuk van de 

grensoverschrijdende overdracht van 

gegevensbepalingen binnen drie jaar; 

erkent het toenemende belang van de 
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benadrukt dat het Parlement goedkeuring 

moet geven aan ieder toekomstig resultaat 

en dat de fundamentele rechten van de 

burgers van de EU te allen tijde 

gevrijwaard moeten blijven; 

digitale economie voor groei en 

werkgelegenheid; herinnert eraan dat alle 

handelsovereenkomsten het EU-acquis 

over gegevensbescherming en over 

privacybescherming, met inbegrip van de 

algemene verordening 

gegevensbescherming (Verordening (EU) 

2016/679), volledig moeten eerbiedigen, en 

benadrukt dat het Parlement goedkeuring 

moet geven aan ieder toekomstig resultaat 

en dat de fundamentele rechten van de 

burgers van de EU te allen tijde 

gevrijwaard moeten blijven; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. pleit voor de opschorting van de 

tenuitvoerlegging van de EPO totdat een 

nieuwe tekst wordt voorgelegd waarin alle 

eisen die door het Parlement in deze 

resolutie zijn geuit, naar behoren 

terugkomen; 

Or. en 

 

 


