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5.12.2018 A8-0367/28 

Amendamentul  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Uniunea și Japonia 

împărtășesc valori fundamentale precum 

drepturile omului, democrația și statul de 

drept și un angajament ferm față de 

dezvoltarea durabilă și un sistem al 

Organizației Mondiale a Comerțului 

(OMC) bazat pe reguli; 

A. întrucât, deși Uniunea și Japonia 

împărtășesc valori fundamentale, acordul, 

așa cum a fost negociat, nu prevede nicio 

condiționalitate socială sau de mediu; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Amendamentul  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât acordul de parteneriat 

economic (APE) UE-Japonia are o 

dimensiune strategică și este cel mai 

important acord comercial bilateral 

încheiat vreodată de Uniune, deoarece 

acoperă aproape o treime din PIB-ul 

mondial, aproape 40 % din comerțul 

mondial și peste 600 de milioane de 

persoane; 

B. întrucât acordul de parteneriat 

economic (APE) UE-Japonia datorită 

faptului că are o dimensiune strategică și 

este cel mai important acord comercial 

bilateral încheiat vreodată de Uniune și 

deoarece acoperă aproape o treime din 

PIB-ul mondial, aproape 40 % din 

comerțul mondial și peste 600 de milioane 

de persoane, ar fi trebuit să conțină 

obligații speciale și de mediu puternice; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Amendamentul  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât câteva studii și analize ex-

ante asupra impactului APE UE-Japonia 

sugerează că acordul are potențialul de a 

genera efecte pozitive în ceea ce privește 

creșterea PIB-ului, venitul, comerțul, 

productivitatea și ocuparea forței de 

muncă atât în UE, cât și în Japonia, 

contribuind la atingerea obiectivului de a 

genera o „creștere inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii”; întrucât 

acordul are și potențialul de a aduce 

beneficii consumatorilor prin scăderea 

prețurilor și prin creșterea posibilității de 

a alege în ceea ce privește bunurile și 

serviciile; întrucât UE și statele sale 

membre ar trebui să îmbunătățească 

instrumentele existente pentru a ajuta 

lucrătorii și întreprinderile să se adapteze 

la noile ocazii favorabile și să facă față 

potențialelor efecte negative generate de 

globalizare și de acordurile comerciale; 

întrucât succesul unui acord comercial ar 

trebui evaluat și în funcție de contribuția 

sale la realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU până în 

2030; 

D. întrucât APE UE-Japonia va avea 

efecte negative asupra ocupării forței de 

muncă, atât pentru UE, cât și pentru 

Japonia și deoarece este unul dintre 

acordurile cele mai dăunătoare pentru 

mediu negociate vreodată; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Amendamentul  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât negocierile au avut loc 

într-o o totală lipsă de transparență și nu 

s-a publicat oficial nici până în momentul 

de față mandatul de negociere acordat 

Comisiei Europene de către Consiliu; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Amendamentul  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. regretă că acordul a fost negociat 

în cel mai mare secret și că doar 

informații minime au fost prezentate 

Parlamentului European sau făcute 

publice; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Amendamentul  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. regretă că reprezentanții Comisiei 

Europene și ai Consiliului s-au deplasat 

în Japonia în iulie 2018 pentru semnarea 

acordului de liber schimb între Japonia și 

Uniunea Europeană, chiar înainte ca 

Parlamentul European să poată examina 

acordul final; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Amendamentul  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1c. deplânge faptul că capitolul 

privind dezvoltarea durabilă este redactat 

în termeni vagi și că nu include măsuri cu 

caracter obligatoriu sau sancțiuni în cazul 

nerespectării dispozițiilor sale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Amendamentul  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1d. regretă că, în general, obiectivele 

Uniunii Europene de combatere a 

încălzirii globale, de protecție a mediului 

sau de conservare a biodiversității nu au 

devenit obiective obligatorii ale acordului 

final; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Amendamentul  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1e. deplânge faptul că Comisia 

Europeană a purtat din nou negocieri 

privind o instanță privată sau 

internațională de soluționare a litigiilor 

între investitori și state; solicită 

suspendarea imediată a oricăror negocieri 

care încă se desfășoară pe această temă; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Amendamentul  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1f. regretă că acordul prevede o 

liberalizare aproape completă a sectorului 

financiar și că poate afecta orice tentativă 

viitoare de armonizare a standardelor 

fiscale și sociale în Uniunea Europeană; 

Or. fr 

 

 


