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5.12.2018 A8-0367/28 

Изменение  28 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари‑ Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че Съюзът и 

Япония споделят основни ценности 

като зачитане на правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава, и твърд 

ангажимент за устойчиво развитие и 

за основана на правила система на 

Световната търговска организация 

(СТО); 

А. като има предвид, че въпреки 

факта, че Съюзът и Япония споделят 

основни ценности, споразумението, 

както е договорено, не включва 

никакви социални или екологични 

условия; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Изменение  29 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари‑ Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че 

Споразумението за икономическо 

партньорство (СИП) между ЕС и 

Япония има стратегическо измерение и 

е най-важното двустранно търговско 

споразумение, сключвано някога от 

Съюза, тъй като обхваща почти една 

трета от световния БВП, почти 40% от 

световната търговия и над 600 милиона 

души; 

Б. като има предвид, че 

Споразумението за икономическо 

партньорство (СИП) между ЕС и 

Япония, понеже има стратегическо 

измерение и е най-важното двустранно 

търговско споразумение, сключвано 

някога от Съюза, тъй като обхваща 

почти една трета от световния БВП, 

почти 40% от световната търговия и над 

600 милиона души, трябваше да 

съдържа строги социални и 

екологични изисквания; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Изменение  30 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че според 

няколко предварителни проучвания и 

анализи на въздействието на СИП 

между ЕС и Япония споразумението 

има потенциала да окаже 

положителен ефект върху растежа 

на БВП, доходите, търговията, 

производителността и заетостта 

както на Съюза, така и на Япония, като 

същевременно се следва целта за 

„интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж”; като има 

предвид, че споразумението също 

така има потенциала да донесе ползи 

за потребителите, като намали 

цените и увеличи избора на 

потребителите по отношение на 

стоките и услугите; като има 

предвид, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подобрят 

съществуващите инструменти за 

подпомагане на работниците и 

дружествата в приспособяването им 

както към новите възможности, 

така и към потенциалните 

отрицателни последици от 

глобализацията и търговските 
споразумения; като има предвид, че 

успехът на споразумението следва 

също така да се оценява въз основа на 

Г. като има предвид, че СИП между 

ЕС и Япония ще има отрицателно 

въздействие върху заетостта, както 

на Съюза, така и на Япония, и че то е 

едно от най-пагубните за климата 

споразумения, договаряни някога; 
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неговия принос за постигането на 

целите за устойчиво развитие до 

2030 г.; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Изменение  31 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Гa. като има предвид, че 

преговорите са проведени по най-

непрозрачен начин и мандатът за 

водене на преговори, предоставен от 

Съвета на Европейската комисия, все 

още не е официално публикуван 

досега; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Изменение  32 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1а. изразява съжаление, че 

преговорите по споразумението се 

водиха при строга поверителност и 

че съвсем малка част от 

информацията беше предоставена на 

Европейския парламент или 

оповестена; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Изменение  33 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. изразява съжаление, че 

представителите на Комисията и на 

Съвета посетиха Япония през юли 

2018 г., за да подпишат 

споразумението за свободна търговия 

между Япония и Европейския съюз, 

преди Европейският парламент да е 

имал възможността да се запознае с 

окончателното споразумение; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Изменение  34 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1в. изразява съжаление, че главата 

относно устойчивото развитие е 

формулирана много неясно и не 

включва никакви обвързващи мерки 

или санкции в случай на неспазване на 

съдържащите се в нея разпоредби; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Изменение  35 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1г. изразява съжаление, че като 

цяло целите на ЕС в областта на 

борбата с изменението на климата и 

опазването на околната среда и на 

биологичното разнообразие не са 

обвързващи цели в окончателното 

споразумение; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Изменение  36 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1д. изразява съжаление, че отново 

Комисията е договорила частен или 

международен съд за уреждане на 

спорове между инвеститор и 

държава; изисква всички текущи 

преговори по този въпрос да бъдат 

приключени незабавно; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Изменение  37 

Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Еманюел Морел, Мари-Кристин Вержиа, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0367/2018 

Педру Силва Перейра 

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) 

(2018/0091M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1e. изразява съжаление, че 

споразумението предвижда почти 

пълна либерализация на финансовия 

сектор и че това може да повлияе на 

бъдещите опити за хармонизиране на 

фискалните и социалните стандарти 

в ЕС; 

Or. fr 

 

 


