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Predlog spremembe  1 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. podpira dodatno poglabljanje 

trgovinskih in naložbenih odnosov med EU 

in Korejo, zlasti v zvezi s poglavjem v 

sporazumu, ki se nanaša na naložbe; 

pričakuje, da bodo pred pogajanji o 

poglavju o naložbah odpravljene težave iz 

poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; 

podpira sodelovanje podpisnic sporazuma 

pri ustvarjanju dodatne gospodarske rasti in 

trajnostnega razvoja v korist državljanom 

EU in Koreje; poziva Komisijo in vlado 

Republike Koreje, naj pri pogajanjih o 

poglavju o naložbah ne uporabljata stare 

metode ISDS, temveč se raje opirata na 

novi sistem sodišč za naložbe, kakor ga je 

predlagala Komisija, in poziva Komisijo, 

naj dolgoročno oblikuje večstransko 

sodišče za naložbe, ki bi utegnilo v 

sedanjih in prihodnjih sporazumih o 

prosti trgovini nadomestiti vse mehanizme 

za reševanje sporov v zvezi z naložbami; 

10. podpira dodatno poglabljanje 

trgovinskih in naložbenih odnosov med EU 

in Korejo, zlasti v zvezi s poglavjem v 

sporazumu, ki se nanaša na naložbe; 

pričakuje, da bodo pred pogajanji o 

poglavju o naložbah odpravljene težave iz 

poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; 

podpira sodelovanje podpisnic sporazuma 

pri ustvarjanju dodatne gospodarske rasti in 

trajnostnega razvoja v korist državljanom 

EU in Koreje; 

Or. en 



 

AM\1125575SL.docx  PE603.743v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.5.2017 A8-0123/2 

Predlog spremembe  2 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo 

2015/2059(INI) 

Predlog resolucije 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, kako pomembno je še 

izboljšati mednarodno sodelovanje v 

večstranskem, mnogostranskem in 

regionalnem mednarodnem okviru ter v 

sklopu STO, na primer v zvezi s pogajanji 

o sporazumu o okoljskem blagu (EGA) in 

sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA); 

črtano 

Or. en 

 


