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11.6.2018 B8-0274/2 

Pakeitimas 2 

Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Būsimos derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybių grupės partnerystės susitarimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

N a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Na. kadangi daugelyje AKR valstybių 

trūksta techninių pajėgumų spręsti 

sudėtingus apmokestinimo srities 

klausimus ir dėl to apribojamas tiek 

vidaus pajamų sutelkimas, tiek 

dalyvavimas tarptautiniame 

bendradarbiavime mokesčių klausimais; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Pakeitimas 3 

Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Būsimos derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybių grupės partnerystės susitarimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. apgailestauja dėl labai įsakmaus 

pasiūlytų antraštinių dalių, susijusių su 

ekonomikos vystymusi ir prekyba, 

pobūdžio; pažymi, kad, nepaisant derybų, 

kurios truko keletą metų, iki šiol 

sudarytas tik vienas išsamus ekonominės 

partnerystės susitarimas (EPS); todėl 

ragina, kad susitarime, sudaromame 

nustojus galioti Kotonu susitarimui, būtų 

pripažįstami sunkumai, su kuriais buvo 

susidurta, ir numatytas objektyvus nuo 

2000 m. atnaujintų ES ir AKR šalių 

prekybos santykių, pagrįstų EPS, 

vertinimas, atsižvelgiant į regioninės 

ekonominės integracijos procesus; ragina 

užtikrinti, kad vertinimas sudarytų 

reikiamų išvadų, susijusių su EPS ateitimi 

ir galimomis alternatyvomis, pagrindą; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Pakeitimas 4 

Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Būsimos derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybių grupės partnerystės susitarimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. primena, kad nacionalinių išteklių 

mobilizavimas naudojant apmokestinimą 

yra svarbiausias darnaus vystymosi 

finansavimo pajamų šaltinis; 

apgailestauja dėl to, kad su neteisėtais 

finansiniais srautais ir mokesčių slėpimu 

skirtoms kovoti priemonėms įgaliojimų 

projekte neteikiama daug svarbos; ragina 

derybų šalis į naująjį susitarimą įtraukti 

plataus užmojo nuostatas dėl finansinės ir 

techninės pagalbos besivystančioms 

šalims siekiant prisitaikyti prie naujų 

pasaulinių kovos su mokesčių slėpimu 

standartų, įskaitant automatinį keitimąsi 

informacija, informaciją apie tikruosius 

bendrovių savininkus ir apie tarptautinių 

įmonių viešą ataskaitų pagal šalis teikimą, 

siekiant užkirsti kelią mokesčių bazės 

erozijai ir pelno perkėlimui, remiantis 

G 20 ir EBPO pavyzdžiais; be to, ragina 

šalis įsipareigoti padėti sukurti teisiškai 

privalomą JT tarpvyriausybinę įstaigą 

bendradarbiavimo mokesčių srityje 

klausimais; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Pakeitimas 5 

Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0274/2018 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Būsimos derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 

valstybių grupės partnerystės susitarimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. dar kartą pabrėžia, kaip svarbu 

stiprinti būsimojo susitarimo parlamentinį 

aspektą užtikrinant, kad būsimoji visa 

apimanti jungtinė parlamentinė 

asamblėja turėtų tikrą patariamąją galią, 

taip pat kad ji palaikytų atvirą, 

demokratinį ir visapusišką parlamentinį 

dialogą; prašo užtikrinti šios asamblėjos 

teisinį ir veiklos autonomiškumą; 

reikalauja, kad jungtinė parlamentinė 

asamblėja aktyviai dalyvautų 

įgyvendinant susitarimą ir kad su ja būtų 

reguliariai konsultuojamasi visais 

svarbiais partnerytės klausimais; mano, 

kad jungtinė parlamentinė asamblėja 

turėtų būti visapusiškai įtraukta į derybas 

dėl būsimosios partnerystės; 

27. palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą rengiantis AKR regionų ir ES 

ministrų susitikimams numatyti 

regioninius jungtinius parlamentinius 

susitikimus; mano, kad tai sustiprintų 

parlamentų vaidmenį pagal būsimą 

susitarimą, nes jų darbas būtų 

tikslingesnis; tačiau mano, kad būtina 

išlaikyti tam tikrą laisvę rengiant 

darbotvarkę ir išimtinėmis aplinkybėmis 

numatyti visaapimančio AKR ir EP 

lygmens posėdžius bendriems AKR ir ES 

rūpimiems klausimams aptarti; prašo 

užtikrinti šios Jungtinės parlamentinės 

asamblėjos teisinį ir veiklos 

autonomiškumą; 

Or. en 

 

 


