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3.6.2015 A8-0175/114 

Poprawka  114 

Bernd Lange, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– naleŜy bazować na dokumencie 

koncepcyjnym przedstawionym komisji 

INTA przez komisarz Cecilię Malmström 

w dniu 7 maja oraz na bieŜących 

dyskusjach w Radzie ministrów ds. handlu 

oraz wykorzystać je jako podstawę 

negocjacji w sprawie nowego, skutecznego 

systemu ochrony inwestycji, gdyŜ 

zawierają one bardzo pozytywnie ocenione 

propozycje reform i udoskonaleń, 

skreślone 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/115 

Poprawka  115 

Bernd Lange, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– naleŜy zaproponować stałe rozwiązanie 

dotyczące rozstrzygania sporów między 

inwestorami a państwami, podlegające 

demokratycznym zasadom i 

demokratycznej kontroli, w którym 

potencjalne przypadki będą rozstrzygane w 

sposób przejrzysty przez publicznie 

mianowanych zawodowych sędziów, w 

publicznych procesach sądowych, i które 

obejmować będzie przynajmniej jeden 

mechanizm odwoławczy oraz zapewniać 

spójność decyzji sądów i poszanowanie 

właściwości sądów UE i państw 

członkowskich, 

– naleŜy zaproponować stałe rozwiązanie 

dotyczące rozstrzygania sporów między 

inwestorami a państwami – 

nieprzewidujące korzystania przy 

rozstrzyganiu sporów między inwestorem 

a państwem (ISDS) z prywatnych 

organów arbitraŜowych – podlegające 

demokratycznym zasadom i 

demokratycznej kontroli, w którym 

potencjalne przypadki będą rozstrzygane w 

sposób przejrzysty przez publicznie 

mianowanych zawodowych sędziów, w 

publicznych procesach sądowych, i które 

obejmować będzie przynajmniej jeden 

mechanizm odwoławczy oraz zapewniać 

spójność decyzji sądów i poszanowanie 

właściwości sądów UE i państw 

członkowskich, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/116 

Poprawka  116 

Bernd Lange, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– w perspektywie średnioterminowej 

najodpowiedniejszym organem 

rozstrzygania sporów dotyczących 

inwestycji moŜe być publiczny 

międzynarodowy trybunał ds. inwestycji; 

– w perspektywie średnioterminowej 

najodpowiedniejszym organem 

rozstrzygania sporów dotyczących 

inwestycji jest publiczny międzynarodowy 

trybunał ds. inwestycji; 

Or. en 

 

 


