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6.2.2019 A8-0049/2

Grozījums Nr. 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES un Singapūrai ir kopīgas 
pamatvērtības, tostarp demokrātija, 
tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana, 
kultūras un lingvistiskā daudzveidība, kā 
arī stingra apņemšanās īstenot uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

A. tā kā būtu jānoraida ieguldījumu 
aizsardzības nolīgums un ieguldījumu 
tiesu sistēma starp Singapūru un Eiropas 
Savienību;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Grozījums Nr. 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Singapūra ir pārliecinoši 
lielākais ES partneris Dienvidaustrumāzijā, 
veidojot nedaudz mazāk par vienu trešdaļu 
no ES un ASEAN preču un pakalpojumu 
tirdzniecības, kā arī aptuveni divas 
trešdaļas no visiem ieguldījumiem starp 
abiem šiem reģioniem;  tā kā vairāk nekā 
10 000 Eiropas uzņēmumu ir reģionālie 
biroji Singapūrā un tie darbojas, kā ierasts, 
juridiskās drošības un noteiktības 
apstākļos; 

D. tā kā Singapūra ir pārliecinoši 
lielākais ES partneris Dienvidaustrumāzijā, 
veidojot nedaudz mazāk par vienu trešdaļu 
no ES un ASEAN preču un pakalpojumu 
tirdzniecības, kā arī aptuveni divas 
trešdaļas no visiem ieguldījumiem starp 
abiem šiem reģioniem; tā kā vairāk nekā 10 
000 Eiropas uzņēmumu ir reģionālie biroji 
vai pastkastītes Singapūrā un tie darbojas, 
kā ierasts, juridiskās drošības un 
noteiktības apstākļos;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ekonomiski attīstītās valstis ar 
pienācīgi funkcionējošām tiesu iestādēm 
mazina ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas mehānismu nepieciešamību, 
lai gan šie mehānismi var nodrošināt 
ātrāku strīdu izšķiršanu; tā kā neatkarīgas 
daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveide 
tomēr veicinātu uzticēšanos sistēmai un 
juridisko noteiktību;

K. tā kā ekonomiski attīstītām valstīm 
ar pienācīgi funkcionējošām tiesu iestādēm 
nav nepieciešami ieguldītāju un valsts 
strīdu izšķiršanas mehānismi; tā kā 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršana 
(ISDS), pat ja tā pārdēvēta par ITS, 
turklāt nozīmē valstu tiesu apiešanu un 
noved pie nelīdzsvarotas lēmumu 
pieņemšanas par labu īpašām interesēm 
un pie demokrātijas mazināšanās;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Grozījums Nr. 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā puses ir apņēmušās veicināt 
daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveidi 
un šādu iniciatīvu Parlaments ir ļoti 
atbalstījis;

svītrots

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Grozījums Nr. 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē ES jauno pieeju 
ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes 
mehānismam (ITS), kas aizstāj pretrunīgi 
vērtēto ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas (ISDS) sistēmu, novēršot dažus 
no tās procesuālajiem trūkumiem, un 
individuālās pieejas, ko ievēro ES 
dalībvalstis spēkā esošajos divpusējos 
ieguldījumu līgumos;

1. pieņem zināšanai ES jauno pieeju 
ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes 
mehānismam (ITS), kas aizstāj pretrunīgi 
vērtēto ieguldītāju un valsts strīdu 
izšķiršanas (ISDS) sistēmu, novēršot dažus 
no tās procesuālajiem trūkumiem, un 
individuālās pieejas, ko ievēro ES 
dalībvalstis spēkā esošajos divpusējos 
ieguldījumu līgumos; norāda, ka vairāki 
pētījumi ir apliecinājuši, ka ITS nekādi 
neietekmētu ārkārtīgi tālejošās tiesības, 
kas pašreizējos ieguldījumu līgumos ir 
piešķirtas ārvalstu ieguldītājiem;

Or. en



AM\1176377LV.docx PE635.310v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0049/7

Grozījums Nr. 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata par būtiski svarīgu to, ka ar 
nolīgumu tiks nodrošināts augsts 
ieguldījumu aizsardzības, pārredzmības 
un pārskatatbildības līmenis, vienlaikus 
aizsargājot abu pušu tiesības reglamentēt 
visos pārvaldes līmeņos un īstenot 
leģitīmus publiskās politikas mērķus, tādus 
kā sabiedrības veselība un vides 
aizsardzība; uzsver — ja vienas puses 
veiktā reglamentācija negatīvi ietekmē 
ieguldījumu vai kaitē ieguldītāja peļņas 
prognozei, tas pats par sevi vēl nav 
uzskatāms par ieguldījumu aizsardzības 
standartu pārkāpumu un līdz ar to nerada 
pamatu kompensācijai;  uzsver, ka 
nolīgums nekādā ziņā nedrīkst ierobežot 
sociālo partneru autonomiju un 
arodbiedrību tiesības;

2. uzskata par būtiski svarīgu to, ka ar 
nolīgumu tiks aizsargātas abu pušu tiesības 
reglamentēt visos pārvaldes līmeņos un 
īstenot leģitīmus publiskās politikas 
mērķus, tostarp — bet ne tikai — tādus kā 
sabiedrības veselība un vides aizsardzība; 
uzsver — ja vienas puses veiktā 
reglamentācija negatīvi ietekmē 
ieguldījumu vai kaitē ieguldītāja peļņas 
prognozei, tas pats par sevi vēl nav 
uzskatāms par ieguldījumu aizsardzības 
standartu pārkāpumu un līdz ar to nerada 
pamatu kompensācijai; uzsver, ka 
nolīgums nekādā ziņā nedrīkst ierobežot 
sociālo partneru autonomiju un 
arodbiedrību tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 2.a norāda, ka nav paredzēti nekādi 
aizsardzības pasākumi, kas nepieļautu, ka 
šī ITS rada regulatīvā sastinguma efektu, 
draudot valdībai ierosināt lietu ITS, lai 
nepieļautu nevēlamu tiesību aktu izstrādi 
vai pieņemšanu;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Grozījums Nr. 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atgādina, ka ITS paredz pastāvīgas 
pirmās instances ieguldījumu tiesas izveidi 
un apelācijas tiesas izveidi un ka šo tiesu 
locekļiem būs vajadzīga kvalifikācija, kas 
līdzinās Starptautiskās Tiesas tiesnešu 
kvalifikācijai, tostarp speciālās zināšanas 
ne tikai komerctiesībās, bet arī 
starptautiskajās publiskajās tiesībās, un 
viņiem būs jāatbilst stingriem noteikumiem 
attiecībā uz neatkarību, integritāti un ētisku 
rīcību, kas iekļauti saistošā rīcības kodeksā, 
kurš izstrādāts interešu konfliktu 
novēršanas nolūkā;

4. atgādina, ka ITS paredz pastāvīgas 
pirmās instances ieguldījumu tiesas izveidi 
un apelācijas tiesas izveidi un ka šo tiesu 
locekļiem būs vajadzīga kvalifikācija, kas 
līdzinās Starptautiskās Tiesas tiesnešu 
kvalifikācijai, tostarp speciālās zināšanas 
ne tikai komerctiesībās, bet arī 
starptautiskajās publiskajās tiesībās, un 
viņiem teorētiski būs jāatbilst stingriem 
noteikumiem attiecībā uz neatkarību, 
integritāti un ētisku rīcību, kas iekļauti 
saistošā rīcības kodeksā, kurš izstrādāts 
interešu konfliktu novēršanas nolūkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 4.a atgādina, ka attiecībā uz CETA 
iekļauto ITS patlaban tiek gaidīts Eiropas 
Savienības Tiesas atzinums par tās 
atbilstību ES līgumiem un ka tāpēc 
Parlamentam paust viedokli par ITS 
šobrīd nepavisam nebūtu produktīvi;

Or. en



AM\1176377LV.docx PE635.310v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0049/11

Grozījums Nr. 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0049/2019
David Martin
ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0095M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka uz lietu 
izskatīšanu tiesās attieksies pārredzamības 
noteikumi, lietu dokumenti būs publiski 
pieejami un sēdes būs atklātas; uzskata, ka 
lielāka pārredzamība palīdzēs veidot 
sabiedrības uzticēšanos sistēmai; atzinīgi 
vērtē arī skaidrību par to, uz kāda pamata 
ieguldītājs var iesniegt prasību, kas 
nodrošina vēl lielāku procesa 
pārredzamību un taisnīgumu;

5. atzinīgi vērtē to, ka uz lietu 
izskatīšanu tiesās attieksies pārredzamības 
noteikumi, lietu dokumenti būs publiski 
pieejami un sēdes būs atklātas; atzinīgi 
vērtē arī skaidrību par to, uz kāda pamata 
ieguldītājs var iesniegt prasību;

Or. en


