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6.2.2019 A8-0049/12

Pozměňovací návrh 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0095M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že třetí strany, např. 
zaměstnanecké organizace a organizace na 
ochranu životního prostředí, nejsou 
oprávněny podávat žaloby před tribunály, a 
proto se nemohou účastnit jako dotčené 
strany za účelem vymáhání povinností 
investorů, avšak mohou přispět k řízení v 
rámci systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae; 
zdůrazňuje skutečnost, že soud pro 
investice stále představuje samostatný 
systém pouze pro zahraniční investory;

6. podtrhuje skutečnost, že třetí 
strany, např. zaměstnanecké organizace a 
organizace na ochranu životního prostředí, 
nejsou oprávněny podávat žaloby před 
tribunály, a proto se nemohou účastnit jako 
dotčené strany za účelem vymáhání 
povinností investorů, avšak mohou pouze 
přispět k řízení v rámci systému soudů pro 
investice prostřednictvím informací amicus 
curiae; zdůrazňuje skutečnost, že soud pro 
investice stále představuje samostatný 
systém pouze pro zahraniční investory;
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6.2.2019 A8-0049/13

Pozměňovací návrh 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
 za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0095M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá závazek Singapuru ohledně 
zřízení mnohostranného soudu pro 
investice jako veřejného a nezávislého 
mezinárodního soudu, jenž bude příslušný 
pro spory o investicích mezi investory a 
státy, které přijmou jeho příslušnost ve věci 
jejich dvoustranných dohod o investicích, a 
jehož hlavním cílem musí být reforma a 
nahrazení stávajícího nevyváženého, 
nákladného a roztříštěného režimu ochrany 
investic; považuje dohodu za výchozí bod 
rozhodujícího významu pro dosažení 
tohoto cíle; vybízí Komisi, aby i nadále 
vyvíjela úsilí zaměřené na oslovení třetích 
zemí, s cílem zřídit mnohostranný soud pro 
investice co nejdříve;

9. bere na vědomí závazek Singapuru 
ohledně zřízení mnohostranného soudu pro 
investice jako veřejného a nezávislého 
mezinárodního soudu, jenž bude příslušný 
pro spory o investicích mezi investory a 
státy, které přijmou jeho příslušnost ve věci 
jejich dvoustranných dohod o investicích, a 
jehož hlavním cílem musí být reforma a 
nahrazení stávajícího nevyváženého, 
nákladného a roztříštěného režimu ochrany 
investic; považuje dohodu za výchozí bod 
rozhodujícího významu pro dosažení 
tohoto cíle; vybízí Komisi, aby i nadále 
vyvíjela úsilí zaměřené na oslovení třetích 
zemí, s cílem zřídit mnohostranný soud pro 
investice co nejdříve;
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6.2.2019 A8-0049/14

Pozměňovací návrh 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
 za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0095M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje skutečnost, že dohoda 
nahradí stávající dvoustranné dohody o 
investicích mezi 13 členskými státy EU a 
Singapurem a poskytne tak větší 
soudržnost než dvoustranné dohody, které 
vycházejí ze zastaralých ustanovení o 
ochraně investic a zahrnují urovnávání 
sporů mezi investorem a státem; 
zdůrazňuje, že dohoda rovněž vytvoří nová 
práva pro pohledávky investorů 
ve zbývajících 15 členských státech; 
zdůrazňuje, že funkční vnitrostátní soudy 
jsou hlavní možností řešení sporů s 
investory, ale považuje dohodu za důležitý 
krok k reformě celosvětových pravidel o 
ochraně investic a řešení sporů;

11. zdůrazňuje skutečnost, že dohoda 
nahradí stávající dvoustranné dohody o 
investicích mezi 13 členskými státy EU a 
Singapurem a poskytne tak větší 
soudržnost než dvoustranné dohody, které 
vycházejí ze zastaralých ustanovení o 
ochraně investic a zahrnují urovnávání 
sporů mezi investorem a státem; 
zdůrazňuje, že dohoda rovněž vytvoří nová 
práva pro pohledávky investorů 
ve zbývajících 15 členských státech; 
zdůrazňuje, že funkční vnitrostátní soudy 
by měly být jedinou možností řešení sporů 
s investory;
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