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23.2.2016 B8-0250/4 

Pakeitimas 4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi Australija ir Naujoji Zelandija 

yra vienos iš seniausių ir artimiausių ES 

partnerių, kurios puoselėja bendras 

vertybes ir yra įsipareigojusios visame 

pasaulyje skatinti gerovę ir saugumą 

taisyklėmis pagrįstoje sistemoje; 

A. kadangi komitetas netiki laisvosios 

prekybos susitarimų nauda ir nepritaria 

pasiūlymui pradėti derybas su Australija ir 

Naująja Zelandija; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Pakeitimas 5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi sudarius ES ir Australijos, taip 

pat ES ir Naujosios Zelandijos laisvosios 

prekybos susitarimus sustiprės prekybos ir 

investicijų srities ryšiai su šiomis šalimis ir 

kadangi tai būtų neįmanoma, jei 

laisvosios prekybos susitarimais būtų 

varžoma šalių galimybė nustatyti, išlaikyti 

ar sugriežtinti savo socialinius, 

aplinkosaugos ar darbo standartus; 

H. kadangi sudarius ES ir Australijos, taip 

pat ES ir Naujosios Zelandijos laisvosios 

prekybos susitarimus pakis prekybos ir 

investicijų srities ryšiai su šiomis šalimis; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Pakeitimas 6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi Naujoji Zelandija yra viena iš 

nedaugelio šalių, kaip pripažįsta Europos 

Komisija, užtikrinanti tinkamą asmens 

duomenų apsaugos lygį; 

K. kadangi Naujoji Zelandija yra viena iš 

nedaugelio šalių, kaip pripažįsta Europos 

Komisija, užtikrinanti tinkamą asmens 

duomenų apsaugos lygį; kadangi 

Australijos ir Naujosios Zelandijos 

duomenų apsaugos lygis turėtų būti 

aukštas; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Pakeitimas 7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi Parlamentas turės nuspręsti, ar 

pritarti galimiems ES ir Australijos, taip 

pat ES ir Naujosios Zelandijos laisvosios 

prekybos susitarimams; 

M. kadangi Europos Parlamentasir 

nacionaliniai parlamentai dar negavę 

jokios paraiškos dėl LPS turės nuspręsti, ar 

pritarti galimiems ES ir Australijos, taip 

pat ES ir Naujosios Zelandijos laisvosios 

prekybos susitarimams; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Pakeitimas 8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Komisiją atliekant tyrimą, skirtą 

taikymo sričiai apibrėžti, išsamiai 

išnagrinėti visas papildomas Europos 

ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma 

MVĮ, patekimo į rinką galimybes, kurias 

suteiktų galimi LPS su Australija ir 

Naująja Zelandija, ir jas įvertinti 

atsižvelgiant į bet kokius galimus interesus 

ginti rinką, turint mintyje tai, kad 

Australija ir Naujoji Zelandija jau turi 

palyginti atviras rinkas ir labai mažus 

tarifus tarptautiniu mastu; 

5. ragina Komisiją atliekant tyrimą, skirtą 

taikymo sričiai apibrėžti, išsamiai 

išnagrinėti visas papildomas Europos 

ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma 

MVĮ, patekimo į rinką galimybes, kurias 

suteiktų galimi LPS su Australija ir 

Naująja Zelandija, ir rizikąir jas įvertinti 

atsižvelgiant į bet kokius galimus interesus 

ginti rinką, turint mintyje tai, kad 

Australija ir Naujoji Zelandija jau turi 

palyginti atviras rinkas ir labai mažus 

tarifus tarptautiniu mastu; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Pakeitimas 9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabrėžia, kad į plataus užmojo 

susitarimus tarp trijų išsivysčiusios 

ekonomikos šalių būtina reikšmingai 

įtraukti investicijų, prekybos prekėmis ir 

paslaugomis (remiantis naujausiomis 

Europos Parlamento rekomendacijomis dėl 

politinės erdvės apribojimų ir pažeidžiamų 

sektorių), elektroninės prekybos, viešųjų 

pirkimų, energetikos, valstybės įmonių, 

konkurencijos, kovos su korupcija, 

reguliavimo, kaip antai sanitarijos ir 

fitosanitarijos apribojimų, technologijų 

mokslinių tyrimų ir ypač MVĮ poreikių, 

klausimus ir kad dėl intensyvesnio 

tarptautinių standartų derinimo ir 

bendradarbiavimo juos nustatant taip, kad 

nemažėtų vartotojų (pvz., maisto saugos), 

aplinkos (pvz., gyvūnų sveikatos ir 

gerovės, augalų sveikatos) ar socialinės ir 

darbuotojų apsaugos lygis, šie susitarimai 

galėtų būti naudingi pasaulinės 

ekonomikos valdymui; 

6. pabrėžia, kad į plataus užmojo 

susitarimus tarp trijų išsivysčiusios 

ekonomikos šalių būtina reikšmingai 

įtraukti investicijų, prekybos prekėmis ir 

paslaugomis (remiantis naujausiomis 

Europos Parlamento rekomendacijomis dėl 

politinės erdvės apribojimų ir pažeidžiamų 

sektorių), elektroninės prekybos, viešųjų 

pirkimų, energetikos, valstybės įmonių, 

konkurencijos, kovos su korupcija, 

reguliavimo, kaip antai sanitarijos ir 

fitosanitarijos apribojimų, technologijų 

mokslinių tyrimų ir ypač MVĮ poreikių, 

klausimus ir kad dėl intensyvesnio 

bendradarbiavimo nustatant tarptautinius 

standartus, kurie būtų labiau suderinti ir 

nemažintų vartotojų (pvz., maisto saugos), 

aplinkos (pvz., gyvūnų sveikatos ir 

gerovės, augalų sveikatos) ar socialinės ir 

darbuotojų apsaugos lygio, įskaitant 

sprendimų ir pasiūlymų, kurie neduoda 

tokių gerų rezultatų, kaip tikėtasi, 

pakeitimo metodą, šie susitarimai galėtų 

būti naudingi pasaulinės ekonomikos 

valdymui; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Pakeitimas 10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pažymi, kad žemės ūkis yra labai 

pažeidžiamas sektorius ir kad galutinėmis 

subalansuotomis nuostatomis žemės ūkio ir 

žuvininkystės skyriuose būtina tinkamai 

atsižvelgti į visų Europos gamintojų, pvz., 

mėsos, pieno, cukraus, grūdų ir tekstilės 

gamintojų, taip pat gamintojų 

atokiausiuose regionuose, interesus, pvz., 

numatant pereinamuosius laikotarpius ar 

atitinkamas kvotas, ar neprisiimant jokių 

įsipareigojimų labiausiai pažeidžiamuose 

sektoriuose; mano, kad tik tokiomis 

nuostatomis galima padidinti 

konkurencingumą ir užtikrinti naudą 

vartotojams ir gamintojams; ragina įtraukti 

veiksmingas dvišales apsaugos priemones 

staigiam importo padidėjimui, kuris galėtų 

padaryti didelės žalos Europos 

gamintojams pažeidžiamuose sektoriuose 

arba sukeltų tokios žalos grėsmę, išvengti, 

ir pradėti taikyti specialias priemones, 

skirtas atokiausiuose regionuose 

gaminamiems jautriems importui 

produktams apsaugoti, ir visų pirma į 

taikymo sritį neįtraukti tam tikrų rūšių 

cukraus; 

9. pažymi, kad žemės ūkis yra labai 

pažeidžiamas sektorius ir kad galutinėmis 

subalansuotomis nuostatomis žemės ūkio ir 

žuvininkystės skyriuose būtina tinkamai 

atsižvelgti į visų Europos gamintojų, pvz., 

mėsos, pieno, cukraus, grūdų ir tekstilės 

gamintojų, taip pat gamintojų 

atokiausiuose regionuose, interesus, pvz., 

numatant pereinamuosius laikotarpius ar 

atitinkamas kvotas, ar neprisiimant jokių 

įsipareigojimų labiausiai pažeidžiamuose 

sektoriuose; mano, kad tik tokiomis 

nuostatomis galima padidinti 

konkurencingumą ir užtikrinti naudą 

vartotojams ir gamintojams; ragina įtraukti 

veiksmingas dvišales apsaugos priemones, 

skirtas staigiam importo padidėjimui, kuris 

galėtų padaryti didelės žalos Europos 

gamintojams pažeidžiamuose sektoriuose 

arba sukeltų tokios žalos grėsmę, išvengti, 

ir pradėti taikyti specialias priemones, 

skirtas atokiausiuose regionuose 

gaminamiems jautriems importui 

produktams apsaugoti, ir visų pirma į 

taikymo sritį neįtraukti tam tikrų rūšių 

cukraus; pabrėžia, kad svarbu išlaikyti ir 

užtikrinti Europos nustatytus aukštus 

gyvūnų gerovės standartus ir reikalauti, 

kad tie patys standartai būtų taikomi bet 

kokiems į Europos rinką patenkantiems 
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Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Pakeitimas 11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. ragina Komisiją kuo greičiau atlikti 

visapusišką galimų susitarimų poveikio 

tvarumui vertinimą tam, kad būtų galima 

išsamiai įvertinti ES ir Australijos ir ES ir 

Naujosios Zelandijos ryšių prekybos ir 

investicijų srityse stiprinimo galimus 

privalumus ir trūkumus abiejų šalių 

gyventojams ir verslo atstovams, taip pat ir 

atokiausiuose regionuose ir užjūrio šalyse 

bei teritorijose; 

11. ragina Komisiją atlikti visapusišką 

galimų susitarimų poveikio tvarumui 

vertinimą, ypač atsižvelgiant į žmogaus 

teises ir darbo, socialinius ir aplinkos 

standartus, tam, kad būtų galima išsamiai 

įvertinti ES ir Australijos ir ES ir Naujosios 

Zelandijos ryšių prekybos ir investicijų 

srityse stiprinimo galimus privalumus ir 

trūkumus abiejų šalių gyventojams ir 

verslo atstovams, taip pat ir atokiausiuose 

regionuose ir užjūrio šalyse bei teritorijose; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Pakeitimas 12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 11a. ragina Komisiją atlikti LPS su 

Naująja Zelandija pieno produktų 

sektoriuje poveikio vertinimą įtraukiant 

visus suinteresuotuosius asmenis ir 

pateikti išvadas Tarybai ir Europos 

Parlamentui; taip pat ragina numatyti 

reikiamas kompensacines priemones 

siekiant apsaugoti ES gamintojų pajamas 

tuo atveju, jei šis susitarimas būtų 

įgyvendintas; 

Or. en 

 

 


