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6.2.2019 A8-0049/12

Pakeitimas 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0049/2019
David Martin
ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0095M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad trečiosioms šalims, 
pvz., darbo ir aplinkosaugos 
organizacijoms, nesuteiktas teisnumas 
kolegijos procesuose ir todėl jos negali 
dalyvauti kaip susijusios šalys, siekdamos 
užtikrinti investuotojų įsipareigojimų 
vykdymą, tačiau jos gali prisidėti prie 
investicinių teismų sistemos procesų 
pasitelkdamos amicus curiae pranešimus; 
pabrėžia, kad investicinių ginčų teismas vis 
dar sudaro atskirą sistemą, skirtą tik 
užsienio investuotojams;

6. pabrėžia, kad trečiosioms šalims, 
pvz., darbo ir aplinkosaugos 
organizacijoms, nesuteiktas teisnumas 
kolegijos procesuose ir todėl jos negali 
dalyvauti kaip susijusios šalys, siekdamos 
užtikrinti investuotojų įsipareigojimų 
vykdymą, tačiau jos gali prisidėti prie 
investicinių teismų sistemos procesų tik 
pasitelkdamos amicus curiae pranešimus; 
pabrėžia, kad investicinių ginčų teismas vis 
dar sudaro atskirą sistemą, skirtą tik 
užsienio investuotojams;
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6.2.2019 A8-0049/13

Pakeitimas 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0049/2019
David Martin
ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0095M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. teigiamai vertina Singapūro 
įsipareigojimą įsteigti daugiašalį 
investicinių ginčų sprendimo teismą – 
viešą ir nepriklausomą tarptautinį teismą, 
kuriam bus suteiktos galios nagrinėti 
investuotojų ir valstybių, kurios pritars jo 
jurisdikcijai dėl savo dvišalių investicijų 
sutarčių, ginčus dėl investicijų ir kurio 
pagrindinis tikslas turi būti  reformuoti ir 
pakeisti dabartinę nesubalansuotą, brangią 
ir fragmentišką investicijų apsaugos tvarką; 
mano, kad susitarimas yra esminis žingsnis 
siekiant šio tikslo; ragina Komisiją ir toliau 
dėti pastangas siekiant padėti trečiosioms 
šalims kuo greičiau įsteigti daugiašalį 
investicinių ginčų sprendimo teismą;

9. atkreipia dėmesį į Singapūro 
įsipareigojimą įsteigti daugiašalį 
investicinių ginčų sprendimo teismą – 
viešą ir nepriklausomą tarptautinį teismą, 
kuriam bus suteiktos galios nagrinėti 
investuotojų ir valstybių, kurios pritars jo 
jurisdikcijai dėl savo dvišalių investicijų 
sutarčių, ginčus dėl investicijų ir kurio 
pagrindinis tikslas turi būti  reformuoti ir 
pakeisti dabartinę nesubalansuotą, brangią 
ir fragmentišką investicijų apsaugos tvarką; 
mano, kad susitarimas yra esminis žingsnis 
siekiant šio tikslo; ragina Komisiją ir toliau 
dėti pastangas siekiant padėti trečiosioms 
šalims kuo greičiau įsteigti daugiašalį 
investicinių ginčų sprendimo teismą;
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6.2.2019 A8-0049/14

Pakeitimas 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0049/2019
David Martin
ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0095M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pabrėžia, kad šiuo susitarimu bus 
pakeistos esamos 13 ES valstybių narių ir 
Singapūro DIS ir taip bus užtikrintas 
didesnis nei DIS teikiamas suderinamumas, 
nes DIS grindžiamos pasenusiomis 
investicijų apsaugos nuostatomis ir į jas 
įtraukta prieštaringai vertinama 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 
tvarka; pabrėžia, kad šio susitarimu taip pat 
bus sukurtos naujos teisės, susijusios su 
investuotojų skundais likusiose 15 
valstybių narių; pabrėžia, kad funkciniai 
nacionaliniai teismai yra pagrindinė 
investuotojų ginčų sprendimo galimybė, 
tačiau mano, kad susitarimas yra svarbus 
žingsnis siekiant reformuoti pasaulines 
investicijų apsaugos ir ginčų sprendimo 
taisykles;

11. pabrėžia, kad šiuo susitarimu bus 
pakeistos esamos 13 ES valstybių narių ir 
Singapūro DIS ir taip bus užtikrintas 
didesnis nei DIS teikiamas suderinamumas, 
nes DIS grindžiamos pasenusiomis 
investicijų apsaugos nuostatomis ir į jas 
įtraukta prieštaringai vertinama 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 
tvarka; pabrėžia, kad šio susitarimu taip pat 
bus sukurtos naujos teisės, susijusios su 
investuotojų skundais likusiose 15 
valstybių narių; pabrėžia, kad veikiantys 
nacionaliniai teismai turėtų būti vienintelė 
galimybė spręsti investuotojų ginčus;

Or. en


