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Módosítás 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo,
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
David Martin
Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
(2018/0095M(NLE))

A8-0049/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

6.
hangsúlyozza, hogy a harmadik
felek, például a munkaügyi és
környezetvédelmi szervezetek nem
rendelkeznek jogképességgel a bíróságok
előtt, és így nem vehetnek részt érintett
felekként a beruházók kötelezettségeinek
érvényesítése érdekében, hanem amicus
curiae leveleken keresztül járulhatnak
hozzá a beruházási vitákkal foglalkozó
bírósági rendszer eljárásaihoz;
hangsúlyozza, hogy a beruházási ügyekkel
foglalkozó bíróság továbbra is különálló
rendszernek tekinthető, amely kizárólag a
külföldi beruházókkal foglalkozik;

6.
hangsúlyozza, hogy a harmadik
felek, például a munkaügyi és
környezetvédelmi szervezetek nem
rendelkeznek jogképességgel a bíróságok
előtt, és így nem vehetnek részt érintett
felekként a beruházók kötelezettségeinek
érvényesítése érdekében, hanem csak
amicus curiae beadványokon keresztül
járulhatnak hozzá a beruházási vitákkal
foglalkozó bírósági rendszer eljárásaihoz;
hangsúlyozza, hogy a beruházási ügyekkel
foglalkozó bíróság továbbra is különálló
rendszernek tekinthető, amely kizárólag a
külföldi beruházókkal foglalkozik;
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Módosítás 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo,
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
David Martin
Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
(2018/0095M(NLE))

A8-0049/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

9.
üdvözli Szingapúr elkötelezettségét
a beruházási viták rendezésével foglalkozó
multilaterális bíróság létrehozása mellett,
amely egy olyan nyilvános és független
nemzetközi bíróság, amely felhatalmazást
kap arra, hogy meghallgatásokat tartson a
beruházók, valamint a kétoldalú beruházási
szerződéseik tekintetében e bíróság
joghatóságát elfogadó államok közötti,
beruházásokkal kapcsolatos vitákban, és
amelynek végső célja a jelenlegi
kiegyensúlyozatlan, költséges és széttagolt
beruházásvédelmi rendszer
megreformálása és felváltása; úgy véli,
hogy a megállapodás döntő fontosságú
mérföldkő e cél elérése irányában; ösztönzi
a Bizottságot, hogy folytassa arra irányuló
erőfeszítéseit, hogy meggyőzze a harmadik
országokat a beruházási viták rendezésével
foglalkozó multilaterális bíróság
mihamarabbi felállításáról;

9.
tudomásul veszi Szingapúr
elkötelezettségét a beruházási viták
rendezésével foglalkozó multilaterális
bíróság létrehozása mellett, amely egy
olyan nyilvános és független nemzetközi
bíróság, amely felhatalmazást kap arra,
hogy meghallgatásokat tartson a
beruházók, valamint a kétoldalú beruházási
szerződéseik tekintetében e bíróság
joghatóságát elfogadó államok közötti,
beruházásokkal kapcsolatos vitákban, és
amelynek végső célja a jelenlegi
kiegyensúlyozatlan, költséges és széttagolt
beruházásvédelmi rendszer
megreformálása és felváltása; úgy véli,
hogy a megállapodás döntő fontosságú
mérföldkő e cél elérése irányában; ösztönzi
a Bizottságot, hogy folytassa arra irányuló
erőfeszítéseit, hogy meggyőzze a harmadik
országokat a beruházási viták rendezésével
foglalkozó multilaterális bíróság
mihamarabbi felállításáról;
Or. en
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Módosítás 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo,
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
David Martin
Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
(2018/0095M(NLE))

A8-0049/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

11.
felhívja a figyelmet arra, hogy a
megállapodás a 13 uniós tagállam és
Szingapúr közötti, már meglévő kétoldalú
beruházási szerződések helyébe lép, ezzel
nagyobb koherenciát biztosítva e kétoldalú
beruházási szerződésekhez képest, amelyek
idejétmúlt beruházásvédelmi
rendelkezéseken alapulnak, és még
tartalmazzák a beruházó és állam közötti
vitarendezést; hangsúlyozza, hogy a
megállapodás a fennmaradó 15
tagállamban is új jogokat határoz meg a
befektetői követelések tekintetében;
hangsúlyozza, hogy a működőképes
nemzeti bíróságok jelentik az első
lehetőséget a beruházási viták rendezésére,
de úgy véli, hogy a megállapodás fontos
lépést jelent a beruházásvédelemre és a
vitarendezésre vonatkozó globális
szabályok reformja terén;

11.
felhívja a figyelmet arra, hogy a
megállapodás a 13 uniós tagállam és
Szingapúr közötti, már meglévő kétoldalú
beruházási szerződések helyébe lép, ezzel
nagyobb koherenciát biztosítva e kétoldalú
beruházási szerződésekhez képest, amelyek
idejétmúlt beruházásvédelmi
rendelkezéseken alapulnak, és még
tartalmazzák a beruházó és állam közötti
vitarendezést; hangsúlyozza, hogy a
megállapodás a fennmaradó 15
tagállamban is új jogokat határoz meg a
befektetői követelések tekintetében;
hangsúlyozza, hogy a működőképes
nemzeti bíróságoknak kell jelenteniük az
egyetlen lehetőséget a beruházási viták
rendezésére;
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