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5.12.2018 A8-0367/38 

Amendement  38 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept dat de overeenkomst 

beste praktijken bevordert om ervoor te 

zorgen dat consumenten veilige en 

hoogwaardige (voedings)producten 

aangeboden krijgen; wijst erop dat niets in 

de overeenkomst de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel in de EU zoals vervat in 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie belet; is verheugd over 

de opname van een duidelijke verwijzing 

naar de voorzorgsbenadering in de 

overeenkomst; wijst erop dat de 

overeenkomst in geen geval nauwkeurige, 

begrijpelijke en EU-conforme 

voedseletikettering in gevaar mag brengen; 

roept beide partijen ertoe op om bij de 

uitvoering van de overeenkomst de 

consumentenbescherming, het 

consumentenwelzijn en de 

voedselveiligheid te verhogen en verzoekt 

de Commissie om specifieke en krachtige 

bepalingen over 

consumentenbescherming in alle 

toekomstige EU-handelsovereenkomsten 

op te nemen;  

8. constateert dat de overeenkomst 

bepalingen bevat met betrekking tot de 

veiligheid en kwaliteit van de 
(voedings)producten die de consumenten 

aangeboden krijgen; betreurt dat 

consumentenbescherming afhankelijk 

wordt gemaakt van de uitvoering van de 

overeenkomst; roept op tot waakzaamheid 

met betrekking tot de concentratie van 

radioactiviteit in voedingsmiddelen; wijst 

erop dat de overeenkomst in geen geval 

nauwkeurige, begrijpelijke en EU-

conforme voedseletikettering in gevaar 

mag brengen; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Amendement  39 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. is ontstemd dat niet over de 

walvisvangst is gesproken en dat de 

onderhandelingen niet door de Europese 

Unie zijn aangegrepen om van Japan te 

eisen dat het zich aan het internationaal 

moratorium houdt;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Amendement  40 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. onderstreept dat in de 

overeenkomst de duidelijke verbintenis om 

fundamentele IAO-verdragen te ratificeren, 

is opgenomen; onderstreept dat Japan 

twee IAO-basisverdragen (over 

discriminatie en over de afschaffing van 

gedwongen arbeid) nog moet ratificeren 

en verwacht dat Japan binnen een 

redelijke termijn concrete vooruitgang zal 

boeken voor de ratificatie en effectieve 

uitvoering van deze verdragen, in 

overeenstemming met de bepalingen van 

de EPO;  

11. betreurt dat de overeenkomst niet 

afhankelijk wordt gemaakt van een 
duidelijke verbintenis van beide partijen 

om de fundamentele IAO-verdragen te 

ratificeren; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Amendement  41 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. betreurt dat de liberalisering van 

diensten wordt aangepakt op basis van 

"negatieve lijsten"; veroordeelt de 

volledige liberalisering van diensten die 

door de onderhandelaars op de meest 

ondoorzichtige wijze en zonder minimale 

raadpleging van de Europese nationale 

parlementen is afgekondigd;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Amendement  42 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat samenwerking op 

regelgevingsgebied vrijwillig is en dat deze 

op geen enkele manier het recht om te 

reguleren beperkt; herinnert eraan dat de 

overeenkomende bepalingen ten uitvoer 

moeten worden gelegd met volledige 

inachtneming van de bevoegdheden van 

de medewetgevers; is verheugd over het 

feit dat in het hoofdstuk over 

samenwerking op regelgevingsgebied 

duidelijk vermeld staat de in het VWEU 

neergelegde beginselen, zoals het 

voorzorgsbeginsel, ten volle moeten 

worden geëerbiedigd;  

19. benadrukt dat de procedure voor 

samenwerking op regelgevingsgebied 

waarin de EPO voorziet zeer 

ondoorzichtig blijft; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Amendement  43 

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

Patrick Le Hyaric 

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 

benadrukt dat het Parlement goedkeuring 

moet geven aan ieder toekomstig resultaat 

22. neemt kennis van het feit dat de 

EU en Japan op 17 juli 2018 hun 

gesprekken over een besluit inzake 

wederzijdse adequaatheid hebben afgerond 

en zijn overeengekomen om elkaars 

systemen voor gegevensbescherming als 

"gelijkwaardig" te erkennen; 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; 
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en dat de fundamentele rechten van de 

burgers van de EU te allen tijde 

gevrijwaard moeten blijven;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Amendement  44 

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

Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. roept de Commissie op om de 

samenwerking en coördinatie met Japan 

over multilaterale vraagstukken te 

vergroten, in nauwe samenwerking met 

andere strategische partners, teneinde de 

internationale normen en een open, eerlijk 

en sterk multilateraal handelssysteem op 

basis van de naleving van de WTO-regels 

en andere internationale normen, te 

verdedigen en verder te ontwikkelen;  

23. roept de Commissie op om de 

samenwerking en coördinatie met Japan 

over multilaterale vraagstukken te 

vergroten, in nauwe samenwerking met 

andere strategische partners, teneinde de 

internationale normen en een open, eerlijk 

en sterk multilateraal handelssysteem op 

basis van de naleving van de IAO-regels, 

de bindende toezeggingen van het 

Akkoord van Parijs en alle andere 

internationale normen inzake milieu, 

gezondheid en klimaat, te verdedigen en 

verder te ontwikkelen; 

Or. fr 

 

 


