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10.5.2017 A8-0123/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Klaus Buchner 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 

2015/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. podporuje ďalšie prehĺbenie 

obchodných a investičných vzťahov medzi 

EÚ a Kóreou, najmä kapitolu dohody 

týkajúcu sa investícií; očakáva, že ťažkosti 

týkajúce sa kapitoly o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji sa vyriešia pred 

rokovaniami o kapitole týkajúcej sa 

investícií; podporuje zapojenie strán 

dohody do vytvárania ďalšieho 

hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného 

rozvoja v prospech občanov EÚ a Kórey; 

vyzýva Komisiu a vládu Kórejskej 

republiky, aby v prípade rokovaní 

o kapitole týkajúcej sa investícií 

nevyužívali starú metódu urovnávania 

sporov medzi investorom a štátom, ale aby 

namiesto toho vychádzali z nového 

systému investičných súdov, ktorý navrhla 

Komisia, a vyzýva Komisiu, aby 

v dlhodobom horizonte vytvorila 

mnohostranný systém investičných súdov, 

ktorý by mohol nahradiť všetky 

mechanizmy urovnávania investičných 

sporov v rámci súčasných a budúcich 

dohôd o voľnom obchode; 

10. podporuje ďalšie prehĺbenie 

obchodných a investičných vzťahov medzi 

EÚ a Kóreou, najmä kapitolu dohody 

týkajúcu sa investícií; očakáva, že ťažkosti 

týkajúce sa kapitoly o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji sa vyriešia pred 

rokovaniami o kapitole týkajúcej sa 

investícií; podporuje zapojenie strán 

dohody do vytvárania ďalšieho 

hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného 

rozvoja v prospech občanov EÚ a Kórey; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Klaus Buchner 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement 

2015/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje význam ďalšieho 

posilňovania medzinárodnej spolupráce 

v mnohostrannom, viacstrannom 

a regionálnom medzinárodnom rámci, 

a to v kontexte WTO, napríklad pokiaľ ide 

o rokovania o dohode 

o environmentálnych tovaroch (EGA) 

a dohode o obchode so službami (TiSA); 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


