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5.12.2018 A8-0367/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže Únia a Japonsko majú 

spoločné základné hodnoty, ako sú 

dodržiavanie ľudských práv, demokracia 

a právny štát, pevný záväzok k trvalo 

udržateľnému rozvoju a systém Svetovej 

obchodnej organizácie (WTO) založený 

na pravidlách; 

A. keďže napriek tomu, že Únia a 

Japonsko majú spoločné základné hodnoty, 

prerokovaná dohoda nezahŕňa žiadne 

sociálne ani environmentálne podmienky; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže dohoda o hospodárskom 

partnerstve medzi EÚ a Japonskom má 

strategický rozmer a je najdôležitejšou 

dvojstrannou obchodnou dohodou, ktorú 

kedy uzavrela Únia, keďže pokrýva takmer 

tretinu svetového HDP, takmer 40 % 

svetového obchodu a viac ako 600 

miliónov ľudí; 

B. keďže dohoda o hospodárskom 

partnerstve medzi EÚ a Japonskom, 

pretože má strategický rozmer a je 

najdôležitejšou dvojstrannou obchodnou 

dohodou, ktorú kedy uzavrela Únia, a 

pretože pokrýva takmer tretinu svetového 

HDP, takmer 40 % svetového obchodu a 

viac ako 600 miliónov ľudí, by mala 

obsahovať prísne sociálne a 

environmentálne požiadavky; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže viaceré štúdie ex ante a 

analýzy vplyvu dohody o hospodárskom 

partnerstve medzi EÚ a Japonskom 

naznačujú, že dohoda má potenciál zaistiť 

pozitívny vplyv z hľadiska rastu HDP, 

príjmov, obchodu, produktivity a 

zamestnanosti tak v Únii, ako aj v 

Japonsku, a to v súlade s cieľom 

dosiahnuť „inteligentný, udržateľný a 

inkluzívny rast“; keďže dohoda má tiež 

potenciál priniesť spotrebiteľom výhody 

znižovaním cien a zvyšovaním možnosti 

výberu pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o 

tovar a služby; keďže EÚ a jej členské 

štáty by mali zlepšiť existujúce nástroje 

na pomoc pracovníkom a spoločnostiam 

pri prispôsobovaní sa novým 

príležitostiam a potenciálnym negatívnym 

vplyvom globalizácie a obchodných 
dohôd; keďže úspech dohody by sa mal 

posudzovať aj na základe jej prínosu k 

dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja do roku 2030; 

D. keďže dohoda o hospodárskom 

partnerstve medzi EÚ a Japonskom bude 

mať negatívny vplyv na zamestnanosť tak 

v Únii, ako aj v Japonsku a keďže ide 

o jednu z klimaticky najmenej šetrnejších 

dohôd, aké boli kedy prerokované; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže rokovania prebiehali úplne 

netransparentne a mandát na rokovanie, 

ktorý Rada udelila Európskej komisii, 

nebol doteraz oficiálne zverejnený; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

o dohode sa rokovalo v najprísnejšej 

tajnosti a že Parlamentu a verejnosti boli 

poskytnuté iba minimálne informácie; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

zástupcovia Európskej komisie a Rady 

boli v júli 2018 v Japonsku, aby podpísali 

dohodu o voľnom obchode medzi 

Japonskom a Európskou úniou, ešte pred 

tým, ako konečnú dohodu mohol 

preskúmať Európsky parlament; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji je 

formulovaná nejasne a neobsahuje žiadne 

záväzné opatrenia ani sankcie v prípadoch 

nedodržania jej ustanovení; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1d. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

ciele Európskej únie v oblasti boja proti 

zmene klímy, ochrany životného 

prostredia alebo zachovania biodiverzity 

zo všeobecného hľadiska nepredstavujú 

záväzné ciele konečnej dohody; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1e. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Európska komisia opäť rokovala o súde 

pre urovnávanie sporov medzi investormi 

a štátmi, ktorý by bol súkromný alebo 

medzinárodný; žiada, aby sa okamžite 

ukončili všetky prebiehajúce rokovania o 

tejto téme; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1f. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

v dohode je stanovená takmer úplná 

liberalizácia finančného sektora a že by to 

mohlo ovplyvniť akékoľvek ďalšie pokusy 

o harmonizáciu fiškálnych a sociálnych 

noriem v Európskej únii; 

Or. fr 

 

 


