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11.6.2018 B8-0274/2 

Predlog spremembe  2 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

Prihodnja pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 

afriških, karibskih in pacifiških držav 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Na. ker je pomanjkanje tehničnih 

zmogljivosti v številnih državah AKP za 

obravnavanje zapletenih zadev na 

področju obdavčenja ovira tako za 

uporabo domačih prihodkov kot za 

udeležbo v mednarodnem davčnem 

sodelovanju; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Predlog spremembe  3 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

Prihodnja pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 

afriških, karibskih in pacifiških držav 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. obžaluje, da so predlagani naslovi 

v zvezi z gospodarskim razvojem in 

trgovino zelo predpisovalni; ugotavlja, da 

je bil kljub pogajanjem, ki so trajala več 

let, do zdaj sklenjen samo en celovit 

sporazum o gospodarskem partnerstvu; 

zato poziva, naj za obdobje po sporazumu 

iz Cotonouja prizna nastale težave in 

predvidi objektivno oceno prenovljenih 

trgovinskih odnosov na podlagi 

sporazumov o gospodarskem partnerstvu 

med EU in državami AKP po letu 2000, ob 

upoštevanju procesov regionalnega 

gospodarskega povezovanja; poziva, naj 

ocena oblikuje podlago potrebnih sklepov 

glede prihodnosti sporazumov o 

gospodarskem partnerstvu in možnih 

alternativ; 

Or. en 



 

AM\1155734SL.docx  PE621.667v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.6.2018 B8-0274/4 

Predlog spremembe  4 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

Prihodnja pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 

afriških, karibskih in pacifiških držav 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. opozarja, da je uporaba domačih 

virov prek obdavčitve najpomembnejši vir 

prihodkov za financiranje trajnostnega 

razvoja; obžaluje, da ukrepi za boj proti 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam nimajo pomembnega 

mesta v osnutku mandata; poziva 

pogajalske strani, naj vključijo v novi 

sporazum ambiciozne določbe o finančni 

in tehnični pomoči državam v razvoju pri 

doseganju novih svetovnih standardov za 

boj proti davčnim utajam, vključno s 

samodejno izmenjavo informacij, 

informacijami o dejanskem lastništvu 

podjetij in javnem poročanju o 

multinacionalkah po državah, da bi 

zaustavili erozijo davčne osnove in 

preusmerjanje dobička, na podlagi 

modelov G20 in OECD; prav tako poziva 

strani, naj se zavežejo, da bodo podprle 

oblikovanje pravno zavezujočega 

medvladnega organa OZN za davčno 

sodelovanje;  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Predlog spremembe  5 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

Prihodnja pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 

afriških, karibskih in pacifiških držav 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. ponovno poudarja pomen krepitve 

parlamentarne razsežnosti prihodnjega 

sporazuma, da se za prihodnjo vseobsežno 

skupno parlamentarno skupščino zagotovi 

resnična posvetovalna pristojnost in da se 

zagotovi odprt, demokratičen in celovit 

parlamentarni dialog; zahteva jamstvo za 

njeno pravno in operativno avtonomijo; 

zahteva, da se skupna parlamentarna 

skupščina tesno vključi v izvajanje 

sporazuma in da se z njo redno opravljajo 

posvetovanja o vseh zadevah, ki so 

pomembne za partnerstvo; meni, da bi 

morala biti skupna parlamentarna 

skupščina v celoti vključena v pogajanja o 

prihodnjem partnerstvu; 

27. pozdravlja predlog Komisije o 

zagotavljanju regionalnih skupnih 

parlamentarnih srečanj pred ministrskimi 

sestanki med regijami AKP in EU; je 

prepričan, da bi to okrepilo vlogo 

parlamentov v prihodnjem sporazumu, saj 

bi bilo njihovo delo bolj ciljno usmerjeno; 

meni pa, da je treba ohraniti določeno 

stopnjo svobode pri določanju nalog in 

organizirati sestanke na ravni AKP-EP v 

izjemnih okoliščinah, da bi razpravljali o 

vprašanjih na ravni vseh držav AKP-EU; 

zahteva jamstvo za pravno in operativno 

avtonomijo skupne parlamentarne 

skupščine; 

Or. en 

 

 


