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Pozmeňujúci návrh  117 

Bernd Lange, spravodajca 

 
Správa A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d – bod xv 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

(xv) zaručiť uplatniteľnosť 
medzinárodných dohôd, aby sa ukončilo 
nerovnaké zaobchádzanie s európskymi 
investormi v USA na základe platných 
dohôd členských štátov; zabezpečiť, aby sa 
k zahraničným investorom pristupovalo 
nediskriminačne, a aby mali spravodlivú 
možnosť domáhať sa nápravy škôd a 
takúto nápravu získať a aby pritom nemali 
väčšie práva ako domáci investori, 

– vychádzať z koncepčného 
dokumentu, ktorý 7. mája výboru 
INTA predstavila komisárka 
Malmström, ako aj z prebiehajúcich 
rokovaní Rady ministrov obchodu a 
využiť ich ako základ na rokovania 
o novom a účinnom systéme ochrany 
investora, pretože poskytujú veľmi 
vítané návrhy na reformu a zlepšenie, 

– zohľadniť rozvinuté právne systémy 
EÚ a USA, dôverovať súdom v EÚ, 
členských štátoch a USA, že budú 
efektívne a nákladovo účinne 
poskytovať účinnú právnu ochranu 
na základe zásady demokratickej 
legitimity, 

– navrhnúť trvalé riešenie urovnávania 
sporov medzi investormi a štátmi, 
ktoré bude podliehať demokratickým 
zásadám a kontrole, pri ktorom budú k 
prípadným sporom transparente 

(xv) zabezpečiť, aby sa k zahraničným 
investorom pristupovalo nediskriminačne a 
aby pritom nemali väčšie práva ako domáci 
investori, a nahradiť systém urovnávania 
sporov medzi investorom a štátom novým 
systémom urovnávania sporov medzi 
investormi a štátmi, ktorý bude podliehať 
demokratickým zásadám a kontrole, pri 
ktorom budú o prípadných sporoch 
transparente rozhodovať verejne 
vymenovaní, nezávislí profesionálni 
sudcovia na verejných vypočutiach, a ktorý 
bude zahŕňať apelačný mechanizmus, pri 
ktorom bude zaručená konzistentnosť 
súdnych rozhodnutí a bude rešpektovaná 
súdna právomoc súdov EÚ a členských 
štátov a pri ktorom súkromné záujmy 
nebudú môcť pôsobiť proti cieľom 
verejnej politiky, 
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pristupovať verejne vymenovaní, 
nezávislí profesionálni sudcovia na 
verejných vypočutiach a ktoré bude 
zahŕňať apelačný mechanizmus, pri 
ktorom bude zaručená konzistentnosť 
súdnych rozhodnutí a bude 
rešpektovaná súdna právomoc súdov 
EÚ a členských štátov, 

– zo strednodobého hľadiska by mohol 
byť najvhodnejším prostriedkom na 
riešenie investičných sporov 
medzinárodný súd pre investície; 

Or. en 

 
 


