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Pozměňovací návrh  5 

Jim Higgins 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 3 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na kritickou společnou 

hodnotící studii Evropské federace 

odborových svazů veřejných služeb, 

Kanadského svazu zaměstnanců veřejné 

správy, Národního svazu zaměstnanců 

veřejné správy, Sdružení zaměstnanců 

veřejné správy Kanady, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bc. vzhledem k tomu, že od března 2010 

nebylo provedeno žádné důkladné 

posouzení dopadů, pokud jde o sociální, 

environmentální a ekonomické důsledky 

takové komplexní hospodářské 

a obchodní dohody,   

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. poukazuje na značnou odolnost 

kanadského hospodářství, zejména jeho 

bankovního sektoru, v době hospodářské 

krize; vyjadřuje ochotu úzce spolupracovat 

s Kanadou v rámci skupiny G20 na 

dosažení koordinovaného globálního 

přístupu v otázkách fiskálních stimulů 

a konsolidace veřejných financí s tím, že 

jednou z priorit příštího summitu skupiny 

G20 v Torontu by mělo být zavedení 

bankovních poplatků nebo daně 

z transakcí na celosvětové úrovni; 

2. poukazuje na mezinárodní důsledky 

pokračující finanční a hospodářské krize 

na občany Kanady a Evropy; vyjadřuje 

ochotu úzce spolupracovat s Kanadou na 

komplexním, koordinovaném 

a horizontálním přístupu k řešení krize; 

podporuje návrh na zavedení mezinárodní 

daně na finanční transakce jako jednoho 

z kroků k spravedlivějšímu rozdělování 

bohatství a vyzývá obě strany, aby tuto 

otázku zahrnuly do svých jednání s cílem 

přijmout v této věci společná opatření;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá záměr, který nedávno ve své trůnní 

řeči v kanadském parlamentu zmínila 

britská královna, otevřít kanadský 

telekomunikační průmysl vnější 

konkurenci; 

4. nesouhlasí se záměrem, který nedávno 

ve své trůnní řeči v kanadském parlamentu 

zmínila britská královna, otevřít kanadský 

telekomunikační průmysl vnější 

konkurenci;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

úmyslem otevřít na základě komplexní 

hospodářské a obchodní dohody zadávání 

veřejných zakázek v oblasti poskytování 

místních služeb mezinárodním subjektům; 

stejně tak je znepokojen nepříznivými 

důsledky, které to může mít na vývoj výše 

mezd a pracovní podmínky; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. je proti jakýmkoli snahám privatizovat 

systémy rozvodu vody jako součásti 

komplexní hospodářské a obchodní 

dohody; vyjadřuje svou podporu 

kanadským komunitám zapojeným do 

boje proti privatizaci vody, protože 

považuje vodu za veřejný statek; domnívá 

se, že každá dohoda by měla plně chránit 

a podporovat další rozvoj veřejných 

služeb; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá rovněž záměr zahájit rozsáhlou 

reformu systému řízení kanadského 

rybolovu, jehož součástí je také Organizace 

pro rybolov v severozápadním Atlantiku; 

5. bere na vědomí rovněž záměr zahájit 

rozsáhlou reformu systému řízení 

kanadského rybolovu, jehož součástí je 

také Organizace pro rybolov 

v severozápadním Atlantiku; zdůrazňuje, 

že toto by se mělo uskutečnit s cílem 

posílit ekologicky odpovědné a udržitelné 

politiky rybolovu s ohledem na podporu 

biologické rozmanitosti; vyzývá odborové 

svazy, malá sdružení rybářů a nevládní 

organizace, aby reformu důkladně 

sledovaly a zveřejňovaly svá zjištění; 

připomíná svůj závazek zastavit krutý 

a nehumánní lov tuleňů prováděný ve 

velkém rozsahu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. doufá, že Kanada plně podpoří žádost 

EU otevřít jednání o Obchodní dohodě 

proti padělání (ACTA) kontrole veřejnosti, 

jak to požaduje ve svém usnesení ze dne 

10. března 2010, a vést tato jednání pod 

záštitou mezinárodní organizace,přičemž 

nejvhodnější je Světová organizace 

duševního vlastnictví (WIPO);    

Or. en 

 

 


