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Pozměňovací návrh  1 

Syed Kamall 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0297/2012 

PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 
Obchodní jednání EU s Japonskem 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. žádá Radu, aby zvážila, zda by 

součástí vyjednávacího mandátu Komise 

nemělo být ustanovení o přezkumu, aby 

tak bylo možné důkladně posoudit 

výsledek plánů týkajících se zrušení 

necelních překážek obchodu a zadávání 

zakázek, které byly dojednány mezi EU a 

Japonskem v rámci analýzy obchodních a 

hospodářských záležitostí; 

Or. en 
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11. 6. 2012 B7-0297/2 

Pozměňovací návrh  2 

Syed Kamall 
za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0297/2012 

PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Obchodní jednání EU s Japonskem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že se čelní 

představitelé na 20. summitu EU-Japonsko, 

který se konal dne 28. května 2011 

v Bruselu, rozhodli, že obě strany zahájí 

diskuse s cílem vymezit rozsah a úroveň 

ambicióznosti těchto jednání; 

B. vzhledem k tomu, že se čelní 

představitelé na 20. summitu EU-Japonsko, 

který se konal dne 28. května 2011 

v Bruselu, rozhodli, že obě strany zahájí 

diskuse s cílem vymezit rozsah a úroveň 

ambicióznosti svých dvoustranných 

jednání; 

Or. en 
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11. 6. 2012 B7-0297/3 

Pozměňovací návrh  3 

Syed Kamall 
za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0297/2012 

PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Obchodní jednání EU s Japonskem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že jak Rada, tak 

i Komise konstatovaly, že schopnost 

Japonska odstranit regulační překážky 

obchodu je základní podmínkou pro 

zahájení jednání o dohodě o obchodu mezi 

EU a Japonskem, což by vedlo k větší 

ekonomické integraci mezi těmito dvěma 

strategickými obchodními partnery; 

A. vzhledem k tomu, že jak Rada, tak 

i Komise konstatovaly, že schopnost 

Japonska odstranit celní a necelní 

regulační překážky obchodu je základní 

podmínkou pro zahájení jednání o dohodě 

o obchodu mezi EU a Japonskem, což by 

vedlo k větší ekonomické integraci mezi 

těmito dvěma strategickými obchodními 

partnery; 

Or. en 

 

 


