
 

AM\1153812PL.docx  PE621.606v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

23.5.2018 A8-0166/1 

Poprawka  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw M a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ma. mając na uwadze, że 

zaangażowanie społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społecznych w 

realizację umów handlowych może 

zwiększyć legitymizację i skuteczność 

wspólnej polityki handlowej; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Poprawka  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do państw członkowskich o 

ostateczne odblokowanie procedury 

odnoszącej się do konwencji dotyczącej 

przejrzystości w umownych 

postępowaniach arbitrażowych między 

inwestorem a państwem, po tym jak 

Trybunał Sprawiedliwości wyraził się 

jasno w kwestiach kompetencji, a także 

wzywa Komisję do zintensyfikowania 

wysiłków w tej sprawie; wnioskuje także o 

przyspieszenie zaplanowanego na 2020 r. 

przeglądu rozporządzenia o prawach 

nabytych w odniesieniu do dwustronnych 

umów inwestycyjnych zawartych przez 

państwa członkowskie; 

15. apeluje do państw członkowskich o 

ostateczne odblokowanie procedury 

odnoszącej się do konwencji dotyczącej 

przejrzystości w umownych 

postępowaniach arbitrażowych między 

inwestorem a państwem, po tym jak 

Trybunał Sprawiedliwości wyraził się 

jasno w kwestiach kompetencji, a także 

wzywa Komisję do zintensyfikowania 

wysiłków w tej sprawie; wnioskuje także o 

przyspieszenie zaplanowanego na 2020 r. 

przeglądu rozporządzenia o prawach 

nabytych w odniesieniu do dwustronnych 

umów inwestycyjnych zawartych przez 

państwa członkowskie; postuluje, aby 

przeglądowi towarzyszył wniosek 

ustawodawczy przewidujący zaprzestanie 

stosowania zawartego w rozporządzeniu 

rozdziału, na mocy którego państwa 

członkowskie mogą negocjować i 

podpisywać własne dwustronne umowy 

inwestycyjne z państwami trzecimi, 

obchodząc przy tym normy dotyczące 

nowoczesnej, zrównoważonej ochrony 

inwestycji poza arbitrażem prywatnym; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Poprawka  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. ponownie wzywa UE do 

wypracowania odpowiednich i skutecznych 

rozwiązań w celu wprowadzenia 

przejrzystego i sprawnie działającego 

systemu oznakowania „identyfikowalności 

społecznej i środowiskowej” w całym 

łańcuchu produkcji, zgodnie z 

Porozumieniem WTO w sprawie barier 

technicznych w handlu i równolegle z 

promowaniem podobnych działań na 

szczeblu międzynarodowym; 

60. ponownie wzywa UE do 

wypracowania odpowiednich i skutecznych 

rozwiązań w celu wprowadzenia 

przejrzystego, sprawnie działającego i 

obowiązkowego systemu oznakowania 

„identyfikowalności społecznej i 

środowiskowej” w całym łańcuchu 

produkcji, zgodnie z Porozumieniem WTO 

w sprawie barier technicznych w handlu i 

równolegle z promowaniem podobnych 

działań na szczeblu międzynarodowym; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Poprawka  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by opracowały odpowiednią 

strategię informowania o polityce 

handlowej oraz o poszczególnych 

umowach handlowych, tak aby jak 

najbardziej zwiększyć ilość 

przekazywanych informacji i dostosować 

ich przekaz do poszczególnych 

podmiotów, co pozwoli im czerpać 

korzyści z tych umów; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, by zaproponowały 

działania informacyjne na temat zawartych 

umów skierowane do przedsiębiorców oraz 

środki pozwalające utrzymywać regularny 

dialog ze zrzeszeniami branżowymi, 

przedsiębiorstwami i społeczeństwem 

obywatelskim; 

62. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by opracowały odpowiednią 

strategię informowania o polityce 

handlowej oraz o poszczególnych 

umowach handlowych, tak aby jak 

najbardziej zwiększyć ilość 

przekazywanych informacji i dostosować 

ich przekaz do poszczególnych 

podmiotów, co pozwoli im czerpać 

korzyści z tych umów; podkreśla, że tego 

rodzaju strategia musi obejmować kwestię 

dostępności informacji przed 

rozpoczęciem negocjacji handlowych i w 

ich trakcie, oraz ponownie wzywa Komisję 

do prowadzenia szeroko zakrojonych 

konsultacji z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerami społecznymi 

oraz do publikowania na czas ocen 

wpływu na zrównoważony rozwój; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by 

zaproponowały działania informacyjne na 

temat zawartych umów skierowane do 

przedsiębiorców oraz środki pozwalające 

utrzymywać regularny dialog ze 

zrzeszeniami branżowymi, 

przedsiębiorstwami i społeczeństwem 

obywatelskim; 

Or. en 
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