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Alteração  1 

Syed Kamall 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0297/2012 

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

Negociações comerciais da UE com o Japão 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Solicita ao Conselho que pondere 

incluir no mandato de negociação da 

Comissão uma cláusula de revisão, a fim 

de permitir uma avaliação exaustiva dos 

resultados dos roteiros para a eliminação 

das barreiras não pautais ao comércio 

(BNP) e em matéria de contratos públicos, 

acordados entre a UE e o Japão no 

quadro de um exercício visando a 

definição do âmbito das questões 

comerciais e económicas; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0297/2 

Alteração  2 

Syed Kamall 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0297/2012 

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

Negociações comerciais da UE com o Japão 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que na 20.ª Cimeira 

UE-Japão, que se realizou em 28 de maio 

de 2011, em Bruxelas, os líderes da cimeira 

decidiram que as duas partes iniciariam 

conversações para definir o âmbito e o 

nível de ambição das referidas 

negociações; 

B. Considerando que na 20.ª Cimeira 

EU-Japão, que se realizou em 28 de maio 

de 2011, em Bruxelas, os líderes da cimeira 

decidiram que as duas partes iniciariam 

conversações para definir o âmbito e o 

nível de ambição das suas negociações 

bilaterais; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0297/3 

Alteração  3 

Syed Kamall 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0297/2012 

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

Negociações comerciais da UE com o Japão 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o Conselho e a 

Comissão assinalaram que a capacidade do 

Japão para remover as barreiras 

regulamentares ao comércio constitui um 

pressuposto do início das negociações 

relativas ao acordo comercial UE-Japão, 

promovendo assim uma integração 

económica mais estreita entre estes dois 

parceiros comerciais estratégicos; 

A. Considerando que o Conselho e a 

Comissão assinalaram que a capacidade do 

Japão para remover as barreiras 

regulamentares pautais e não pautais ao 

comércio constitui um pressuposto do 

início das negociações relativas ao acordo 

comercial UE-Japão, promovendo assim 

uma integração económica mais estreita 

entre estes dois parceiros comerciais 

estratégicos; 

Or. en 

 

 


