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6.2.2019 A8-0049/12

Predlog spremembe 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0049/2019
David Martin
Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
(2018/0095M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da tretje strani, kot so 
delavske in okoljevarstvene organizacije, 
pred sodišči nimajo pravnega statusa in 
zato ne morejo sodelovati kot prizadete 
stranke pri izvrševanju obveznosti 
vlagateljev, lahko pa sodelujejo v 
postopkih sodišč za naložbe prek dopisov 
amicus curiae; poudarja, da naložbeno 
sodišče še vedno predstavlja ločen sistem 
samo za tuje vlagatelje;

6. poudarja dejstvo, da tretje strani, 
kot so delavske in okoljevarstvene 
organizacije, pred sodišči nimajo pravnega 
statusa in zato ne morejo sodelovati kot 
prizadete stranke pri izvrševanju 
obveznosti vlagateljev, lahko pa samo 
sodelujejo v postopkih sodišč za naložbe 
prek dopisov amicus curiae; poudarja, da 
naložbeno sodišče še vedno predstavlja 
ločen sistem samo za tuje vlagatelje;

Or. en



AM\1176378SL.docx PE635.310v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6.2.2019 A8-0049/13

Predlog spremembe 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0049/2019
David Martin
Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
(2018/0095M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja zavezo Singapurja 
ustanovitvi večstranskega sodišča za 
naložbe, ki je javno in neodvisno 
mednarodno sodišče, ki bo pristojno za 
obravnavo sporov o naložbah med 
vlagatelji in državami, ki bodo sprejele 
njegovo pristojnost glede njihovih 
dvostranskih pogodb o naložbah, končni 
cilj tega sodišča pa mora biti reforma in 
nadomestitev sedanje neuravnotežene, 
drage in razdrobljene ureditve za zaščito 
naložb; meni, da je ta sporazum ključni 
korak v to smer; spodbuja Komisijo, naj si 
še naprej prizadeva za dogovor s tretjimi 
državami o čimprejšnji ustanovitvi 
večstranskega sodišča za naložbe;

9. je seznanjen z zavezo Singapurja 
ustanovitvi večstranskega sodišča za 
naložbe, ki je javno in neodvisno 
mednarodno sodišče, ki bo pristojno za 
obravnavo sporov o naložbah med 
vlagatelji in državami, ki bodo sprejele 
njegovo pristojnost glede njihovih 
dvostranskih pogodb o naložbah, končni 
cilj tega sodišča pa mora biti reforma in 
nadomestitev sedanje neuravnotežene, 
drage in razdrobljene ureditve za zaščito 
naložb; meni, da je ta sporazum ključni 
korak v to smer; spodbuja Komisijo, naj si 
še naprej prizadeva za dogovor s tretjimi 
državami o čimprejšnji ustanovitvi 
večstranskega sodišča za naložbe;
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6.2.2019 A8-0049/14

Predlog spremembe 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0049/2019
David Martin
Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
(2018/0095M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bo sporazum 
nadomestil obstoječe dvostranske pogodbe 
o naložbah med 13 državami članicami EU 
in Singapurjem ter tako zagotovil večjo 
skladnost kot dvostranski sporazumi, ki 
temeljijo na zastarelih določbah o zaščiti 
naložb in vključujejo mehanizem ISDS; 
poudarja, da bo sporazum ustvaril tudi 
nove pravice za terjatve vlagateljev v 
preostalih 15 državah članicah; poudarja, 
da so delujoča nacionalna sodišča glavna 
možnost za reševanje vlagateljskih sporov, 
vendar meni, da je sporazum pomemben 
korak k reformi globalnih pravil o zaščiti 
naložb in reševanju sporov;

11. poudarja, da bo sporazum 
nadomestil obstoječe dvostranske pogodbe 
o naložbah med 13 državami članicami EU 
in Singapurjem ter tako zagotovil večjo 
skladnost kot dvostranski sporazumi, ki 
temeljijo na zastarelih določbah o zaščiti 
naložb in vključujejo mehanizem ISDS; 
poudarja, da bo sporazum ustvaril tudi 
nove pravice za terjatve vlagateljev v 
preostalih 15 državah članicah; poudarja, 
da bi morala biti delujoča nacionalna 
sodišča edina možnost za reševanje sporov 
med vlagatelji;
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