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Alteração  1 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, 

Kateřina Konečná, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0267/2017 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Modernização do pilar comercial do Acordo de Associação UE-Chile 

2017/2057(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea t) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(t) Realizar progressos no sentido de 

uma necessária reforma internacional do 

regime de resolução de litígios; procurar 

um compromisso de todas as partes para 

privilegiar o recurso aos tribunais 

competentes e substituir a resolução de 

litígios entre os investidores e o Estado por 

um sistema jurisdicional público em 

matéria de investimento com um 

mecanismo de recurso, regras estritas 

sobre conflitos de interesses e um código 

de conduta executório; ter em conta as 

obrigações dos investidores e preservar o 

direito de regulamentar para a consecução 

de objetivos legítimos de política pública, 

como os relativos à saúde e ao 

abastecimento de água, assim como a 

proteção dos trabalhadores e do ambiente; 

procurar prevenir litígios fúteis e incluir 

todas as garantias processuais 

democráticas, como o direito a um acesso 

não discriminatório à justiça (com especial 

atenção às PME), a independência do 

poder judicial e a transparência e 

prestação de contas, trabalhando 

simultaneamente para a criação de um 

tribunal multilateral de investimento; 

(t) considerar como supérflua a 

inclusão de qualquer mecanismo de 

resolução de litígios, como a resolução de 

litígios entre os investidores e o Estado ou 

um sistema jurisdicional público em 

matéria de investimento, suscetível de ter 

um impacto negativo não só sobre o 

direito de regulamentar para a consecução 

de objetivos legítimos de política pública, 

como os relativos à saúde, ao 

abastecimento de água e à proteção dos 

trabalhadores e do ambiente, mas também 

sobre o direito a um acesso não 

discriminatório à justiça; 
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