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Poprawka  1 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. popiera dalsze pogłębienie 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

między UE a Koreą, zwłaszcza w ramach 

rozdziału Umowy dotyczącego inwestycji; 

oczekuje, że trudności związane z 

rozdziałem dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju zostaną 

przezwyciężone przed negocjacjami w 

sprawie rozdziału dotyczącego inwestycji; 

popiera zaangażowanie stron Umowy w 

budowanie dalszego wzrostu 

gospodarczego i zrównoważonego 

rozwoju, z korzyścią zarówno dla 

obywateli UE, jak i obywateli koreańskich; 

wzywa Komisję Europejską i rząd 

Republiki Korei, aby w przypadku 

negocjacji w sprawie rozdziału 

dotyczącego inwestycji nie stosowano 

starej metody rozstrzygania sporów 

między inwestorem a państwem, lecz by 

stworzono zamiast tego nowy system 

trybunałów inwestycyjnych zgodnie z 

propozycją Komisji Europejskiej, a także 

wzywa Komisję Europejską, aby w długim 

terminie opracowała wielostronny system 

trybunałów inwestycyjnych, który mógłby 

potencjalnie zastąpić wszystkie 

mechanizmy rozstrzygania sporów 

inwestycyjnych przewidziane w obecnych i 

przyszłych umowach o wolnym handlu; 

10. popiera dalsze pogłębienie 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

między UE a Koreą, zwłaszcza w ramach 

rozdziału Umowy dotyczącego inwestycji; 

oczekuje, że trudności związane z 

rozdziałem dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju zostaną 

przezwyciężone przed negocjacjami w 

sprawie rozdziału dotyczącego inwestycji; 

popiera zaangażowanie stron Umowy w 

budowanie dalszego wzrostu 

gospodarczego i zrównoważonego 

rozwoju, z korzyścią zarówno dla 

obywateli UE, jak i obywateli koreańskich; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Poprawka  2 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei 

2015/2059(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla znaczenie dalszego 

zacieśnienia współpracy międzynarodowej 

w międzynarodowych ramach 

wielostronnych, plurilateralnych i 

regionalnych, w kontekście WTO, np. w 

związku z negocjowaniem umowy w 

sprawie towarów środowiskowych i 

porozumienia w sprawie handlu 

usługami; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


