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10.5.2017 A8-0123/1 

Alteração  1 

Klaus Buchner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Apoia o aprofundamento das 

relações comerciais e de investimento entre 

a UE e a Coreia – em particular, o capítulo 

«Investimento» do Acordo; espera que as 

dificuldades relativas ao capítulo 

«Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável» sejam resolvidas antes das 

negociações relativas ao capítulo 

«Investimento»; apoia a participação das 

partes no Acordo, criando mais 

crescimento económico e desenvolvimento 

sustentável em benefício dos cidadãos da 

UE e da Coreia; exorta a Comissão e o 

governo da República da Coreia a não 

utilizarem o antigo método de resolução 

de litígios entre os investidores e o Estado 

no caso de negociações sobre um capítulo 

de investimento mas, em vez disso, a 

tomarem como base a proposta de sistema 

judicial em matéria de investimento 

elaborada pela Comissão; e exorta a 

Comissão, a longo prazo, a desenvolver 

um sistema judicial multilateral de 

investimento que possa potencialmente 

substituir todos os mecanismos de 

resolução de litígios em matéria de 

investimentos nos ACL atuais e futuros; 

10. Apoia o aprofundamento das 

relações comerciais e de investimento entre 

a UE e a Coreia – em particular, o capítulo 

«Investimento» do Acordo; espera que as 

dificuldades relativas ao capítulo 

«Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável» sejam resolvidas antes das 

negociações relativas ao capítulo 

«Investimento»; apoia a participação das 

partes no Acordo, criando mais 

crescimento económico e desenvolvimento 

sustentável em benefício dos cidadãos da 

UE e da Coreia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Alteração  2 

Klaus Buchner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

2015/2059(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta a importância de 

incrementar o reforço da cooperação 

internacional no quadro internacional 

multilateral, plurilateral e regional, no 

contexto da OMC, nomeadamente em 

relação às negociações sobre o Acordo em 

matéria de Bens Ambientais e o Acordo 

sobre o Comércio de Serviços (TiSA); 

Suprimido 

Or. en 

 

 


