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10.5.2017 A8-0123/1 

Pozměňovací návrh  1 

Klaus Buchner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. podporuje další prohlubování 

obchodních a investičních vztahů mezi EU 

a Koreou – zejména kapitoly o investicích 

v Dohodě o volném obchodu; očekává, že 

obtíže týkající se kapitoly o obchodu 

a udržitelném rozvoji budou vyřešeny před 

jednáním o investiční kapitole; podporuje 

zapojení smluvních stran dohody do 

dalšího hospodářského růstu a udržitelného 

rozvoje ve prospěch občanů EU a Koreje; 

vyzývá Komisi a vládu Korejské republiky 

aby nepoužívaly původní metodu 

urovnávání sporů mezi investorem 

a státem (ISDS) při jednáních o kapitole 

o investicích, ale aby místo toho stavěly na 

novém systému soudu pro investice 

navrženým Evropskou komisí a vyzývá 

Komisi, aby dlouhodobě pracovala na 

rozvíjení mnohostranného systému soudu 

pro investice, který by mohl případně 

nahradit všechny mechanismy řešení 

sporů v oblasti investic v rámci stávajících 

i budoucích dohod o volném obchodu; 

10. podporuje další prohlubování 

obchodních a investičních vztahů mezi EU 

a Koreou – zejména kapitoly o investicích 

v Dohodě o volném obchodu; očekává, že 

obtíže týkající se kapitoly o obchodu 

a udržitelném rozvoji budou vyřešeny před 

jednáním o investiční kapitole; podporuje 

zapojení smluvních stran dohody do 

dalšího hospodářského růstu a udržitelného 

rozvoje ve prospěch občanů EU a Koreje; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Pozměňovací návrh  2 

Klaus Buchner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou 

2015/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje význam dalšího 

posílení mezinárodní spolupráce 

v mnohostranném, vícestranném 

a regionálním mezinárodním rámci 

v rámci Světové obchodní organizace, 

jako například v souvislosti s jednáním 

o dohodě o environmentálních 

produktech (EGA) a o dohodě o obchodu 

se službami (TiSA); 

vypouští se 

Or. en 

 

 


