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23.5.2018 A8-0166/1 

Pakeitimas 1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ma. kadangi pilietinės visuomenės ir 

socialinių partnerių dalyvavimas 

įgyvendinant prekybos susitarimus gali 

sustiprinti bendros prekybos politikos 

teisėtumą ir veiksmingumą; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Pakeitimas 2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina valstybes nares dabar, kai 

Europos Teisingumo Teismas išaiškino 

kompetencijos klausimus, pagaliau 

atnaujinti sustabdytą procedūrą, susijusią 

su Mauricijaus konvencija dėl sutartimis 

grindžiamo investuotojų ir valstybių 

arbitražo skaidrumo, ir Komisiją dėti 

dvigubai daugiau pastangų šioje srityje; 

taip pat prašo paspartinti 2020 m. numatytą 

tęstinumo reglamento dėl valstybių narių 

dvišalių investicijų sutarčių peržiūrą; 

15. ragina valstybes nares dabar, kai 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 

išaiškino kompetencijos klausimus, 

pagaliau atnaujinti sustabdytą procedūrą, 

susijusią su Mauricijaus konvencija dėl 

sutartimis grindžiamo investuotojų ir 

valstybių arbitražo skaidrumo, ir Komisiją 

dėti dvigubai daugiau pastangų šioje 

srityje; taip pat prašo paspartinti 2020 m. 

numatytą tęstinumo reglamento dėl 

valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių 

peržiūrą; ragina atliekant peržiūrą pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto siekiant, kad nebebūtų 

taikomas reglamento skyrius, pagal kurį 

valstybėms narėms leidžiama derėtis dėl 

savo dvišalių investicijų sutarčių su 

trečiosiomis šalimis ir jas pasirašyti 

apeinant šiuolaikinės subalansuotos 

investicijų apsaugos standartus bei 

nesilaikant privačiojo arbitražo tvarkos; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Pakeitimas 3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. dar kartą ragina ES ieškoti tinkamų 

ir veiksmingų sprendimų siekiant nustatyti 

skaidrią ir veikiančią vadinamojo 

socialinio ir aplinkos apsaugos 

atsekamumo ženklinimo sistemą visoje 

gamybos grandinėje, vadovaujantis PPO 

sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių, ir 

kartu skatinti panašius veiksmus 

tarptautiniu lygmeniu; 

60. dar kartą ragina ES ieškoti tinkamų 

ir veiksmingų sprendimų siekiant nustatyti 

skaidrią, veikiančią ir privalomą 

vadinamojo socialinio ir aplinkos apsaugos 

atsekamumo ženklinimo sistemą visoje 

gamybos grandinėje, vadovaujantis PPO 

sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių, ir 

kartu skatinti panašius veiksmus 

tarptautiniu lygmeniu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Pakeitimas 4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2070(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. prašo Komisijos ir valstybių narių 

sukurti tinkamą strategiją, kaip informuoti 

apie prekybos politiką ir apie kiekvieną 

prekybos susitarimą, siekiant suteikti kuo 

daugiau informacijos ir ją pritaikyti 

konkretiems suinteresuotiesiems 

subjektams, kad jie galėtų pasinaudoti 

susitarimų teikiama nauda; ragina Komisiją 

ir valstybes nares numatyti ekonominės 

veiklos vykdytojų informavimo apie 

sudarytus susitarimus priemones ir nuolat 

palaikyti dialogą su profesinėmis 

asociacijomis, įmonėmis ir pilietine 

visuomene; 

62. prašo Komisijos ir valstybių narių 

sukurti tinkamą strategiją, kaip informuoti 

apie prekybos politiką ir apie kiekvieną 

prekybos susitarimą, siekiant suteikti kuo 

daugiau informacijos ir ją pritaikyti 

konkretiems suinteresuotiesiems 

subjektams, kad jie galėtų pasinaudoti 

susitarimų teikiama nauda; pabrėžia, kad 

pagal tokią strategiją turi būti 

sprendžiamas informacijos prieinamumo 

iki derybų ir jų metu klausimas, ir 

pakartoja savo raginimą Komisijai 

surengti išsamias konsultacijas su 

pilietinės visuomenės atstovais ir 

socialiniais partneriais bei laiku skelbti 

poveikio darniam vystymuisi vertinimus; 
ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti 

ekonominės veiklos vykdytojų 

informavimo apie sudarytus susitarimus 

priemones ir nuolat palaikyti dialogą su 

profesinėmis asociacijomis, įmonėmis ir 

pilietine visuomene; 

Or. en 

 

 


