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6.2.2019 A8-0049/12

Grozījums Nr. 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka trešajām pusēm, tādām 
kā darba un vides organizācijas, nav 
juridiska statusa lietā un tādēļ tās nevar 
piedalīties kā skartās puses ieguldītāju 
pienākumu izpildes nodrošināšanā, bet tās 
var dot ieguldījumu ITS tiesvedībā, 
izmantojot amicus curiae rezumējumus; 
uzsver, ka ieguldījumu tiesa joprojām ir 
atsevišķa sistēma, kas paredzēta tikai 
ārvalstu ieguldītājiem;

6. uzsver, ka trešajām pusēm, tādām 
kā darba un vides organizācijas, nav 
juridiska statusa lietā, bet tās var dot 
ieguldījumu ITS tiesvedībā, vienīgi 
izmantojot amicus curiae rezumējumus; 
uzsver, ka ieguldījumu tiesa joprojām ir 
atsevišķa sistēma, kas paredzēta tikai 
ārvalstu ieguldītājiem;
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Grozījums Nr. 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atzinīgi vērtē Singapūras 
apņemšanos palīdzēt izveidot šo 
daudzpusējo ieguldījumu tiesu, proti, 
publisku un neatkarīgu starptautisku tiesu, 
kas būs pilnvarota izšķirt ieguldījumu 
strīdus starp ieguldītājiem un valstīm, 
kuras atzinušas tās jurisdikcijas pārākumu 
pār saviem divpusējiem ieguldījumu 
līgumiem, un kam izvirzītais galīgais 
mērķis būs reformēt un aizstāt pašreizējo 
nevienmērīgo, dārgo un sadrumstaloto 
ieguldījumu aizsardzības režīmu; uzskata 
nolīgumu par izšķirošu soli šajā virzienā; 
mudina Komisiju turpināt vērsties pie 
trešām valstīm, lai šo daudzpusējo 
ieguldījumu tiesu izveidotu pēc iespējas 
drīzāk;

9. pieņem zināšanai Singapūras 
apņemšanos palīdzēt izveidot šo 
daudzpusējo ieguldījumu tiesu, proti, 
publisku un neatkarīgu starptautisku tiesu, 
kas būs pilnvarota izšķirt ieguldījumu 
strīdus starp ieguldītājiem un valstīm, 
kuras atzinušas tās jurisdikcijas pārākumu 
pār saviem divpusējiem ieguldījumu 
līgumiem, un kam izvirzītais galīgais 
mērķis būs reformēt un aizstāt pašreizējo 
nevienmērīgo, dārgo un sadrumstaloto 
ieguldījumu aizsardzības režīmu; uzskata 
nolīgumu par izšķirošu soli šajā virzienā; 
mudina Komisiju turpināt vērsties pie 
trešām valstīm, lai šo daudzpusējo 
ieguldījumu tiesu izveidotu pēc iespējas 
drīzāk;
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Grozījums Nr. 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 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
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka nolīgums aizstās esošos 
divpusējos ieguldījumu līgumus starp 13 
ES dalībvalstīm un Singapūru un tādējādi 
nodrošinās lielāku saskaņotību nekā 
divpusējie ieguldījumu līgumi, kuru 
pamatā ir novecojuši ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi un kuri ietver 
ISDS; uzsver, ka nolīgums arī radīs 
ieguldītājiem jaunas tiesības iesniegt 
prasījumus pārējās 15 dalībvalstīs; uzsver, 
ka funkcionējošas valstu tiesas ir primārā 
ieguldītāju strīdu izšķiršanas iespēja, bet 
uzskata nolīgumu par nozīmīgu soli ceļā 
uz globālo noteikumu par ieguldījumu 
aizsardzību un strīdu izšķiršanu 
reformēšanu;

11. uzsver, ka nolīgums aizstās esošos 
divpusējos ieguldījumu līgumus starp 13 
ES dalībvalstīm un Singapūru un tādējādi 
nodrošinās lielāku saskaņotību nekā 
divpusējie ieguldījumu līgumi, kuru 
pamatā ir novecojuši ieguldījumu 
aizsardzības noteikumi un kuri ietver 
ISDS; uzsver, ka nolīgums arī radīs 
ieguldītājiem jaunas tiesības iesniegt 
prasījumus pārējās 15 dalībvalstīs; uzsver, 
ka funkcionējošām valstu tiesām 
vajadzētu būt vienīgajai ieguldītāju strīdu 
izšķiršanas iespējai;

Or. en


