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5.12.2018 A8-0367/38 

Predlog spremembe  38 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da sporazum spodbuja 

najboljše prakse za zagotavljanje varne in 

visokokakovostne hrane in proizvodov 

potrošnikom; želi podčrtati, da sporazum 

ne onemogoča uporabe previdnostnega 

načela v EU, določenega v Pogodbi o 

delovanju Evropske unije; pozdravlja, da 

je v besedilu jasno navedeno previdnostno 

načelo; poudarja, da sporazum v nobenem 

primeru ne sme ogroziti jasnega, 

razumljivega označevanja živil, skladnega 

z zahtevami EU; poziva obe partnerici, naj 

pri izvajanju povečata varstvo in dobrobit 

potrošnikov in varnost hrane, Komisija pa 

naj v vse prihodnje trgovinske sporazume 

EU vključi izrecne in stroge določbe o 

varstvu potrošnikov;  

8. ugotavlja, da sporazum vsebuje 

določbe za zagotavljanje varne in 

visokokakovostne hrane in proizvodov 

potrošnikom; obžaluje, da je pri izvajanju 

sporazuma varstvo potrošnikov 

prepuščeno naključju; poziva k 

previdnosti, ko gre za stopnjo 

radioaktivnosti živil; poudarja, da 

sporazum v nobenem primeru ne sme 

ogroziti jasnega, razumljivega označevanja 

živil, skladnega z zahtevami EU;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Predlog spremembe  39 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. obsoja dejstvo, da kitolov ni bil 

predmet razprav in da pogajanja niso bila 

priložnost, da bi Evropska unija od 

Japonske zahtevala spoštovanje 

mednarodnega moratorija za kitolov;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Predlog spremembe  40 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. želi spomniti, da sporazum vsebuje 

nedvoumno zavezo o prizadevanju za 

ratifikacijo temeljnih konvencij 

Mednarodne organizacije dela; želi 

poudariti, da mora Japonska ratificirati še 

dve (konvencijo o diskriminaciji in o 

odpravi prisilnega dela), in v doglednem 

času pričakuje konkreten napredek te 

države pri ratifikaciji in dejanskem 

izvajanju teh konvencij, kakor določa tudi 

sporazum o gospodarskem partnerstvu;  

11. obžaluje, da sporazum ni pogojen z 

nedvoumno zavezo obeh strani o 

prizadevanju za ratifikacijo temeljnih 

konvencij Mednarodne organizacije dela; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Predlog spremembe  41 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. obžaluje liberalizacijo storitev na 

podlagi negativnih seznamov; obsoja 

popolno liberalizacijo storitev, o kateri so 

pogajalci odločili na skrajno nepregleden 

način in brez najmanjšega posvetovanja z 

evropskimi nacionalnimi parlamenti;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Predlog spremembe  42 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da je regulativno 

sodelovanje prostovoljno in da nikakor ne 

omejuje pravice do zakonskega urejanja; 

poudarja, da je treba ustrezne določbe 

izvajati ob popolnem spoštovanju 

pristojnosti sozakonodajalcev; pozdravlja, 

da poglavje o regulativnem sodelovanju 

jasno določa, da je treba v celoti 

spoštovati načela iz PDEU, na primer 

previdnostno načelo;  

19. poudarja, da je regulativno 

sodelovanje iz sporazuma o gospodarskem 

partnerstvu še vedno nepregleden 

postopek; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Predlog spremembe  43 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. pozdravlja, da sta EU in Japonska 

17. julija 2018 uspešno sklenili pogovore 

za sklep o vzajemni ustreznosti in se 

dogovorili, da bosta svoja sistema varstva 

podatkov medsebojno priznali kot ustrezna, 

kar bo omogočilo varnejši pretok 

podatkov med njima; poudarja, da imajo 

organi za varstvo podatkov na obeh 

straneh pomembno vlogo pri varovanju 

ustrezno visokega varstva podatkov; je 

seznanjen, da sporazum vsebuje določbo o 

pregledu, po kateri bo v roku treh let 

ocenjeno vprašanje določb o čezmejnem 

prenosu podatkov, in se zaveda, da je 

digitalno gospodarstvo vse pomembnejše 

za rast in delovna mesta; želi spomniti, da 

je treba pri vseh trgovinskih sporazumih 

popolnoma spoštovati pravni red EU na 

področju varstva podatkov in zasebnosti, 

vključno s splošno uredbo o varstvu 

podatkov (Uredba (EU) 2016/679), in 

poudarja, da je treba za vse prihodnje 

dogovore pridobiti soglasje Parlamenta ter 

zaščititi temeljne pravice državljanov EU;  

22. je seznanjen, da sta EU in Japonska 

17. julija 2018 sklenili pogovore za sklep o 

vzajemni ustreznosti in se dogovorili, da 

bosta svoja sistema varstva podatkov 

medsebojno priznali kot ustrezna; želi 

spomniti, da je treba pri vseh trgovinskih 

sporazumih popolnoma spoštovati pravni 

red EU na področju varstva podatkov in 

zasebnosti, vključno s splošno uredbo o 

varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), 

in poudarja, da je treba za vse prihodnje 

dogovore pridobiti soglasje Parlamenta ter 

zaščititi temeljne pravice državljanov EU; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Predlog spremembe  44 

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

Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) 

(2018/0091M(NLE)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj okrepi 

sodelovanje in usklajevanje z Japonsko o 

mnogostranskih vprašanjih ter pri tem 

sodeluje z drugimi strateškimi partnerji, da 

bi ohranili in nadalje razvili mednarodne 

standarde ter odprt, pošten in močan 

mnogostranski sistem trgovanja, ki se bo 

opiral na pravila Svetovne trgovinske 

organizacije in druge mednarodne 

standarde;  

23. poziva Komisijo, naj okrepi 

sodelovanje in usklajevanje z Japonsko o 

mnogostranskih vprašanjih ter pri tem 

sodeluje z drugimi strateškimi partnerji, da 

bi ohranili in nadalje razvili mednarodne 

standarde ter odprt, pošten in močan 

mnogostranski sistem trgovanja, ki se bo 

opiral na pravila Mednarodne organizacije 

dela, zavezujoče zaveze Pariškega 

sporazuma in vse druge mednarodne 

standarde na področju okolja, zdravja in 

podnebja; 

Or. fr 

 

 


