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5.12.2018 A8-0367/38 

Amendamentul  38 

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 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază faptul că acordul 

promovează cele mai bune practici pentru 

oferirea de alimente și produse alimentare 

sigure și de înaltă calitate pentru 

consumatori; subliniază că nicio dispoziție 

din acord nu împiedică aplicarea 

principiului precauției în UE, așa cum se 

prevede în Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene; salută includerea în 

acord a unei trimiteri clare la abordarea 

bazată pe precauție; subliniază că acordul 

nu trebuie, în niciun caz, să pericliteze 

etichetarea precisă, ușor de înțeles și 

conformă cerințelor UE a produselor 

alimentare; invită ambii parteneri ca în 

cadrul punerii în aplicare a acordului să 

îmbunătățească protecția și bunăstarea 

consumatorilor și siguranța alimentară și 

invită Comisia să includă dispoziții 

specifice și ferme privind protecția 

consumatorilor în toate acordurile 

comerciale viitoare ale UE;  

8. remarcă faptul că acordul cuprinde 

dispoziții pentru oferirea de alimente și 

produse alimentare sigure și de înaltă 

calitate pentru consumatori; regretă că 

protecția consumatorilor a fost lăsată să 

depindă de incertitudinile modalității de 

punere în aplicare a acordului; face apel 

la vigilență în ceea ce privește nivelurile 

de radioactivitate ale alimentelor; 

subliniază că acordul nu trebuie, în niciun 

caz, să pericliteze etichetarea precisă, ușor 

de înțeles și conformă cerințelor UE a 

produselor alimentare;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Amendamentul  39 

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 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. condamnă faptul că, în pofida 

poziției Parlamentului European privind 

vânătoarea balenelor, această chestiune 

nu a făcut obiectul discuțiilor și că 

Uniunea nu a profitat de negocieri pentru 

a impune Japoniei respectarea 

moratoriului internațional în domeniu;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Amendamentul  40 

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 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază faptul că acordul 

include angajamentul clar de a continua 

ratificarea convențiilor de bază ale OIM; 

subliniază că Japonia trebuie încă să 

ratifice două convenții de bază ale OIM 

(privind discriminarea și privind 

eliminarea muncii forțate) și se așteaptă, 

pe baza angajamentelor asumate în 

cadrul APE, ca Japonia să înregistreze 

progrese concrete într-un orizont de timp 

rezonabil în ceea ce privește ratificarea 

acestor convenții, conform prevederilor 

APE;  

11. regretă faptul că acordul nu este 

condiționat de un angajament clar al 

celor două părți de a continua ratificarea 

convențiilor de bază ale OIM; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Amendamentul  41 

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 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. regretă liberalizarea serviciilor 

printr-o abordare de tip „listă negativă”; 

condamnă liberalizarea totală a serviciilor 

decretată de către negociatori în cel mai 

opac mod și fără o minimă consultare a 

parlamentelor naționale din Europa;  

Or. fr 



 

AM\1171397RO.docx  PE631.563v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.12.2018 A8-0367/42 

Amendamentul  42 

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 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază că cooperarea în materie 

de reglementare este voluntară și nu 

limitează în niciun fel dreptul de a 

reglementa; reamintește că dispozițiile 

corespunzătoare trebuie puse în aplicare 

cu respectarea deplină a prerogativelor 

colegiuitorilor; salută faptul că capitolul 

privind cooperarea în materie de 

reglementare prevede în mod clar 

obligativitatea respectării depline a 

principiilor stabilite în TFUE, cum ar fi 

principiul precauției;  

19. subliniază că cooperarea în materie 

de reglementare în cadrul APE rămâne o 

procedură opacă; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Amendamentul  43 

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 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. salută faptul că, la 17 iulie 2018, 

UE și Japonia au încheiat cu succes 

convorbirile cu privire la adecvarea 

reciprocă și că au convenit să își 

recunoască reciproc sistemele de protecție 

a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va 

permite circulația datelor între UE și 

Japonia în condiții de mai mare siguranță; 

subliniază rolul important al autorităților 

de protecție a datelor ale fiecărei părți în 

garantarea unui nivel adecvat de protecție 

a datelor; ia act de faptul că acordul 

include o clauză rendez-vous prevăzând 

evaluarea, în termen de trei ani, a 

problemei transferului transfrontalier de 

date și recunoaște importanța din ce în ce 

mai mare a economiei digitale pentru 

creștere și locuri de muncă; reamintește că 

toate acordurile comerciale trebuie să 

respecte pe deplin acquis-ul UE în materie 

de protecție a datelor și a vieții private, 

inclusiv Regulamentul general privind 

protecția datelor [Regulamentul (UE) 

2016/679] și subliniază că orice viitor 

rezultat trebuie să fie supus aprobării 

Parlamentului și să protejeze drepturile 

fundamentale ale cetățenilor UE;  

22. ia act de faptul că, la 17 iulie 2018, 

UE și Japonia au încheiat cu succes 

convorbirile cu privire la adecvarea 

reciprocă și că au convenit să își 

recunoască reciproc sistemele de protecție 

a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va 

permite circulația datelor între UE și 

Japonia în condiții de mai mare siguranță; 

reamintește că toate acordurile comerciale 

trebuie să respecte pe deplin acquis-ul UE 

în materie de protecție a datelor și a vieții 

private, inclusiv Regulamentul general 

privind protecția datelor [Regulamentul 

(UE) 2016/679] și subliniază că orice viitor 

rezultat trebuie să fie supus aprobării 

Parlamentului și trebuie să protejeze 

drepturile fundamentale ale cetățenilor UE; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Amendamentul  44 

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 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să intensifice 

cooperarea și coordonarea cu Japonia în 

ceea ce privește chestiunile multilaterale, 

în strânsă cooperare cu alți parteneri 

strategici, pentru a apăra și dezvolta în 

continuare standardele internaționale și un 

sistem comercial multilateral deschis, 

echitabil și puternic, bazat pe respectarea 

normelor OMC și a altor norme 

internaționale;  

23. invită Comisia să intensifice 

cooperarea și coordonarea cu Japonia în 

ceea ce privește chestiunile multilaterale, 

în strânsă cooperare cu alți parteneri 

strategici, pentru a apăra și dezvolta în 

continuare standardele internaționale și un 

sistem multilateral deschis, echitabil și 

puternic, bazat pe respectarea normelor 

OMC, a angajamentelor obligatorii ale 

Acordului de la Paris și a oricăror alte 

norme internaționale în materie de mediu, 

sănătate și climă. 

Or. fr 

 

 


