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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra d – nr. xv – led 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– at bygge videre på det konceptdokument, 

som kommissionsmedlem Cecilia 

Malmström fremlagde i Udvalget om 

International Handel den 7. maj 2015, og 

på de igangværende forhandlinger i Rådet 

(handelsanliggender) og anvende dem 

som grundlag for forhandlingerne om et 

nyt og effektivt system for 

investorbeskyttelse, da de indeholder 

yderst velkomne forslag til reform og 

forbedring; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra d – nr. xv – led 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– at foreslå en fast tvistbilæggelsesordning 

mellem investorer og stater, som er 

underlagt de demokratiske principper og 

demokratisk kontrol, hvor eventuelle sager 

behandles på en gennemskuelig måde af 

offentligt udpegede uafhængige 

professionelle dommere under offentlige 

høringer, og som omfatter en appelordning, 

hvor der sikres konsekvens i 

domstolsafgørelserne, og EU's og 

medlemsstaternes domstoles jurisdiktion 

respekteres; 

at foreslå en fast tvistbilæggelsesordning 

mellem investorer og stater - uden 

anvendelse af privat mægling i tvister 

mellem investorer og stater - som er 

underlagt de demokratiske principper og 

demokratisk kontrol, hvor eventuelle sager 

behandles på en gennemskuelig måde af 

offentligt udpegede uafhængige 

professionelle dommere under offentlige 

høringer, og som omfatter en appelordning, 

hvor der sikres konsekvens i 

domstolsafgørelserne, og EU's og 

medlemsstaternes domstoles jurisdiktion 

respekteres; 

Or. en 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra d – nr. xv – led 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– at overveje, om en offentlig international 

investeringsdomstol på mellemlang sigt 

ville være det mest hensigtsmæssige 

tvistbilæggelsesinstrument i forbindelse 

med investeringer; 

at overveje, om en offentlig international 

investeringsdomstol på mellemlang sigt er 

det mest hensigtsmæssige 

tvistbilæggelsesinstrument i forbindelse 

med investeringer;  

Or. en 

 

 


