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5.12.2018 A8-0367/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že dohoda podporuje 

najlepšie postupy na poskytovanie 
bezpečných a vysokokvalitných potravín a 

výrobkov pre spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 

nič v dohode nebráni uplatňovaniu zásady 

predbežnej opatrnosti v EÚ, ako sa uvádza 

v Zmluve o fungovaní Európskej únie; 

víta začlenenie jasného odkazu na prístup 

predbežnej opatrnosti v dohode; 

zdôrazňuje, že dohoda za žiadnych 

okolností nesmie ohrozovať presné, 

zrozumiteľné označovanie potravín 

vyhovujúce normám EÚ; vyzýva oboch 

partnerov, aby posilnili ochranu 

spotrebiteľa, blaho spotrebiteľov a 

bezpečnosť potravín pri vykonávaní 

dohody, a vyzýva Komisiu, aby do 

všetkých budúcich obchodných dohôd EÚ 

zahrnula osobitné a prísne ustanovenia o 

ochrane spotrebiteľa;  

8. berie na vedomie, že dohoda 

obsahuje ustanovenia v oblasti 

poskytovania bezpečných a 

vysokokvalitných potravín a výrobkov pre 

spotrebiteľov; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že ochrana spotrebiteľov sa má riešiť 

až pri vykonávaní dohody; žiada o 

obozretnosť pri otázke úrovne 

rádioaktivity v potravinách; zdôrazňuje, že 

dohoda za žiadnych okolností nesmie 

ohrozovať presné, zrozumiteľné 

označovanie potravín vyhovujúce normám 

EÚ;  

Or. fr 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0367/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. odsudzuje skutočnosť, že o otázke 

lovu veľrýb sa nediskutovalo a že 

Európska únia nemala počas rokovaní 

príležitosť žiadať od Japonska 

dodržiavanie medzinárodného moratória;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda 

zahŕňa jasný záväzok pokračovať v 

ratifikácii základných dohovorov MOP; 

zdôrazňuje, že Japonsko ešte 

neratifikovalo dva základné dohovory 

MOP (o diskriminácii a o zrušení nútenej 

práce), a v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v dohode o hospodárskom 

partnerstve očakáva v primeranej lehote 

konkrétny pokrok Japonska smerom k 

ratifikácii a účinnému vykonávaniu 

týchto dohovorov;  

11. ľutuje skutočnosť, že dohoda nie je 

podmienená jasným záväzkom oboch 

strán pokračovať v ratifikácii základných 

dohovorov MOP; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. vyjadruje poľutovanie nad 

liberalizáciou služieb uskutočňovanou na 

základe negatívnych zoznamov; odsudzuje 

úplnú liberalizáciu služieb nariadenú 

vyjednávačmi čo najmenej 

transparentným spôsobom a bez 

minimálnych konzultácií s národnými 

parlamentmi v Európe;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti 

regulácie je dobrovoľná a že v žiadnom 

prípade neobmedzuje právo na reguláciu; 

pripomína, že zodpovedajúce ustanovenia 

sa musia vykonávať pri plnom 

rešpektovaní právomocí 

spoluzákonodarcov; víta, že v kapitole o 

spolupráci v oblasti regulácie sa jasne 

stanovuje, že zásady stanovené v ZFEÚ, 

ako napríklad zásada predbežnej 

opatrnosti, sa musia v plnej miere 

dodržiavať;  

19. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti 

regulácie ustanovená dohodou 

o hospodárskom partnerstve zostáva 

netransparentným postupom; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta skutočnosť, že EÚ a Japonsko 

17. júla 2018 úspešne ukončili rokovania o 

vzájomnom rozhodnutí o primeranosti a že 

sa dohodli na vzájomnom uznávaní 

systémov na ochranu údajov ako 

„rovnocenných“, čo umožní bezpečnejší 

tok údajov medzi EÚ a Japonskom; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu príslušných 

orgánov pre ochranu údajov pri 

zabezpečovaní primeranej úrovne ochrany 

údajov; poznamenáva, že súčasťou 

dohody je aj revízna doložka s cieľom 

posúdiť otázku cezhraničného prenosu 

údajov do troch rokov, a uznáva rastúci 

význam digitálneho hospodárstva pre rast 

a zamestnanosť; pripomína, že všetky 

obchodné dohody musia plne rešpektovať 

acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a 

ochrany súkromia vrátane všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 

(EÚ) 2016/679), a zdôrazňuje, že 

akýkoľvek budúci výsledok musí podliehať 

súhlasu Parlamentu a chrániť základné 

práva občanov EÚ;  

22. berie na vedomie skutočnosť, že 

EÚ a Japonsko 17. júla 2018 ukončili 

rokovania o vzájomnom rozhodnutí o 

primeranosti a že sa dohodli na vzájomnom 

uznávaní systémov na ochranu údajov ako 

„rovnocenných“; pripomína, že všetky 

obchodné dohody musia plne rešpektovať 

acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a 

ochrany súkromia vrátane všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (nariadenie 

(EÚ) 2016/679), a zdôrazňuje, že 

akýkoľvek budúci výsledok musí podliehať 

súhlasu Parlamentu a musí chrániť 

základné práva občanov EÚ; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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 hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) 

(2018/0091M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby posilnila 

spoluprácu a koordináciu s Japonskom v 

mnohostranných otázkach v úzkej 

spolupráci s ostatnými strategickými 

partnermi s cieľom chrániť a rozvíjať 

ďalšie medzinárodné normy a otvorený, 

spravodlivý a silný multilaterálny 

obchodný systém založený na dodržiavaní 

pravidiel WTO a ďalších medzinárodných 

noriem;  

23. vyzýva Komisiu, aby posilnila 

spoluprácu a koordináciu s Japonskom v 

mnohostranných otázkach v úzkej 

spolupráci s ostatnými strategickými 

partnermi s cieľom chrániť a rozvíjať 

ďalšie medzinárodné normy a otvorený, 

spravodlivý a silný multilaterálny systém 

založený na dodržiavaní pravidiel MOP, 

povinných záväzkov vyplývajúcich z 

Parížskej dohody a všetkých ďalších 

medzinárodných noriem v oblasti 

životného prostredia, zdravia a klímy; 

Or. fr 

 

 


