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Poprawka 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0049/2019
David Martin
Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0095M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że strony trzecie, takie 
jak organizacje pracy lub ochrony 
środowiska, nie posiadają legitymacji 
procesowej przed sądem i w związku z tym 
nie mogą uczestniczyć jako strony 
poszkodowane w egzekwowaniu 
obowiązków inwestorów, ale mogą 
uczestniczyć w postępowaniach ICS za 
pośrednictwem opinii amicus curiae; 
podkreśla, że trybunał inwestycyjny nadal 
stanowi oddzielny system przeznaczony 
wyłącznie dla inwestorów zagranicznych;

6. podkreśla fakt, że strony trzecie, 
takie jak organizacje pracy lub ochrony 
środowiska, nie posiadają legitymacji 
procesowej przed sądem i w związku z tym 
nie mogą uczestniczyć jako strony 
poszkodowane w egzekwowaniu 
obowiązków inwestorów, ale mogą 
przyczynić się do postępowań ICS jedynie 
za pośrednictwem opinii amicus curiae; 
podkreśla, że trybunał inwestycyjny nadal 
stanowi oddzielny system przeznaczony 
wyłącznie dla inwestorów zagranicznych;
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Poprawka 13
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Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0095M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Singapuru w ustanowienie 
wielostronnego trybunału inwestycyjnego 
– powszechnego i niezależnego sądu 
międzynarodowego, który będzie miał 
zdolność do rozpoznawania sporów 
między inwestorami a państwami 
uznającymi jego właściwość w sprawach 
dotyczących dwustronnych umów 
inwestycyjnych, oraz którego ostatecznym 
celem musi być zreformowanie i 
zastąpienie obecnie pozbawionego 
równowagi, kosztownego i rozdrobnionego 
systemu ochrony inwestycji; uznaje 
umowę za milowy krok na drodze do 
osiągnięcia tego celu; zachęca Komisję do 
kontynuowania sięgających państw 
trzecich starań na rzecz jak najszybszego 
ustanowienia tego trybunału;

9. odnotowuje zaangażowanie 
Singapuru w ustanowienie wielostronnego 
trybunału inwestycyjnego – powszechnego 
i niezależnego sądu międzynarodowego, 
który będzie miał zdolność do 
rozpoznawania sporów między 
inwestorami a państwami uznającymi jego 
właściwość w sprawach dotyczących 
dwustronnych umów inwestycyjnych, oraz 
którego ostatecznym celem musi być 
zreformowanie i zastąpienie obecnie 
pozbawionego równowagi, kosztownego 
i rozdrobnionego systemu ochrony 
inwestycji; uznaje umowę za milowy krok 
na drodze do osiągnięcia tego celu; 
zachęca Komisję do kontynuowania 
sięgających państw trzecich starań na rzecz 
jak najszybszego ustanowienia tego 
trybunału;
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że umowa zastąpi 
dotychczasowe dwustronne umowy 
inwestycyjne zawarte między trzynastoma 
państwami członkowskimi a Singapurem, 
zapewniając w ten sposób większą 
spójność w porównaniu z dwustronnymi 
umowami inwestycyjnymi, które opierają 
się na przestarzałych unormowaniach 
o ochronie inwestycji i obejmują 
mechanizm ISDS; podkreśla, że umowa 
ustanowi nowe prawa związane 
z roszczeniami inwestorów w pozostałych 
piętnastu państwach członkowskich; 
podkreśla, że funkcjonalne sądy krajowe 
stanowią pierwszą opcję dla 
rozwiązywania sporów inwestorskich, lecz 
uważa, że umowa stanowi ważny krok 
ku reformie ogólnoświatowych norm 
dotyczących ochrony inwestycji i 
rozstrzygania sporów;

11. podkreśla, że umowa zastąpi 
dotychczasowe dwustronne umowy 
inwestycyjne zawarte między trzynastoma 
państwami członkowskimi a Singapurem, 
zapewniając w ten sposób większą 
spójność w porównaniu z dwustronnymi 
umowami inwestycyjnymi, które opierają 
się na przestarzałych unormowaniach 
o ochronie inwestycji i obejmują 
mechanizm ISDS; podkreśla, że umowa 
ustanowi nowe prawa związane 
z roszczeniami inwestorów w pozostałych 
piętnastu państwach członkowskich; 
podkreśla, że funkcjonalne sądy krajowe 
powinny stanowić jedyną opcję dla 
rozwiązywania sporów inwestorskich;
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