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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych 
między państwami członkowskimi a państwami trzecimi 
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0344),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0172/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ upoważnienia do utrzymania, 
zmiany lub zawarcia umów objętych 
niniejszym rozporządzeniem udziela się w 
dziedzinie, w której Unia ma wyłączną 
kompetencję, upoważnienie to musi być 
uznane za środek wyjątkowy.  
Upoważnienie nie stanowi uszczerbku dla 
stosowania art. 258 Traktatu w odniesieniu 
do uchybień państw członkowskich w 

(8) Ponieważ upoważnienia do utrzymania, 
zmiany lub zawarcia umów objętych 
niniejszym rozporządzeniem udziela się w 
dziedzinie, w której Unia ma wyłączną 
kompetencję, upoważnienie to musi być 
uznane za środek wyjątkowy i tymczasowy. 
Upoważnienie nie stanowi uszczerbku dla 
stosowania art. 258 Traktatu w odniesieniu 
do uchybień państw członkowskich w 



PE452.807v01-00 6/27 PR\839319PL.doc

PL

wypełnianiu zobowiązań wynikających z 
Traktatów, innych niż te dotyczące 
niezgodności wynikających z podziału 
kompetencji między Unią a jej państwami 
członkowskimi.

wypełnianiu zobowiązań wynikających z 
Traktatów, innych niż te dotyczące 
niezgodności wynikających z podziału 
kompetencji między Unią a jej państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia harmonogramu do przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja powinna być w stanie cofnąć 
upoważnienie, jeżeli umowa jest niezgodna 
z prawem Unii w zakresie innym niż 
niezgodności wynikające z podziału 
kompetencji między Unią a jej państwami 
członkowskimi.  Upoważnienie może być 
także cofnięte, jeżeli obowiązująca umowa
Unii z państwem trzecim zawiera
postanowienia dotyczące inwestycji 
podobne do postanowień znajdujących się 
w umowie państwa członkowskiego. Aby 
zagwarantować, że umowy państw 
członkowskich nie podważają 
opracowywania i realizacji polityki Unii 
dotyczącej inwestycji, a zwłaszcza 
autonomicznych środków w zakresie 
wspólnej polityki handlowej, 
upoważnienie może być cofnięte. 
Wreszcie, istnieje możliwość cofnięcia 
upoważnienia, jeżeli Rada nie podejmie 
decyzji w sprawie upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjacji dotyczących 
inwestycji w ciągu jednego roku od dnia 
przedłożenia przez Komisję zalecenia na 
mocy art. 218 ust. 3 Traktatu.

(10) Komisja powinna być w stanie cofnąć 
upoważnienie, jeżeli umowa jest niezgodna 
z prawem Unii, w tym z obowiązującymi 
umowami Unii z innymi państwami. Aby 
zagwarantować, że umowy państw 
członkowskich nie podważają 
opracowywania i realizacji polityki Unii 
dotyczącej inwestycji, upoważnienie może 
być cofnięte. Wreszcie, istnieje możliwość 
cofnięcia upoważnienia, jeżeli Rada nie 
podejmie decyzji w sprawie upoważnienia 
do rozpoczęcia negocjacji dotyczących 
inwestycji w ciągu jednego roku od dnia 
przedłożenia przez Komisję zalecenia na 
mocy art. 218 ust. 3 Traktatu.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązujące umowy UE z państwami trzecimi są częścią prawa Unii. Względem 
dwustronnych umów inwestycyjnych zgłaszanych na mocy art. 2 automatycznie wydaje się 
upoważnienie na mocy art. 3 i dlatego nie mogą one być niezgodne z podziałem kompetencji. 
W związku z tym przedmiotowe informacje są zbędne. Wspólnej polityki handlowej nie trzeba 
bezpośrednio wymieniać w punkcie preambuły. Wniosek dotyczący języka złożono 
w poprawce 12.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Upoważnienie do zmiany lub zawarcia 
umów przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu wyraźnie pozwala 
państwom członkowskim na podjęcie 
działań względem niezgodności 
występujących między ich 
międzynarodowymi umowami w zakresie 
inwestycji, których dotyczy niniejsze 
rozporządzenie, a prawem Unii, innych niż 
niezgodności wynikające z podziału 
kompetencji między Unią a jej państwami 
członkowskimi.

(11) Upoważnienie do zmiany lub zawarcia 
umów w określonych ramach czasowych 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
wyraźnie pozwala państwom 
członkowskim na podjęcie działań 
względem niezgodności występujących 
między ich międzynarodowymi umowami 
w zakresie inwestycji, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, a prawem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia harmonogramu do przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Nie później niż w ciągu pięciu lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania rozdziałów II i 

(12) Nie później niż w ciągu czterech lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania rozdziałów II i 
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III niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisja powinna między 
innymi dokonać przeglądu potrzeby 
dalszego stosowania tych rozdziałów. 
Jeżeli w sprawozdaniu zaleca się 
zaprzestanie stosowania przepisów tych 
rozdziałów lub zmianę tych przepisów, do 
sprawozdania należy dołączyć odpowiedni 
wniosek legislacyjny. Dwustronne umowy 
zawierane przez państwa członkowskie z 
państwami trzecimi pozostają wiążące dla 
stron na mocy międzynarodowego prawa 
publicznego, chyba że zostają zastąpione 
przez umowę Unii dotyczącą inwestycji 
lub w inny sposób rozwiązane.

III niniejszego rozporządzenia. W 
sprawozdaniu Komisja powinna między 
innymi dokonać przeglądu potrzeby 
dalszego stosowania tych rozdziałów. 
Jeżeli w sprawozdaniu zaleca się 
zaprzestanie stosowania przepisów tych 
rozdziałów lub zmianę tych przepisów, do 
sprawozdania należy dołączyć odpowiedni 
wniosek legislacyjny. 

Or. en

Uzasadnienie

Termin dostosowano do propozycji wprowadzenia harmonogramu. Odniesienie do dalszej 
ważności na mocy międzynarodowego prawa publicznego nie jest związane z kwestią 
poruszaną w przedmiotowym punkcie preambuły i wynika w oczywisty sposób 
z międzynarodowego prawa publicznego. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umowy, względem których wydano 
upoważnienie na mocy niniejszego 
rozporządzenia, lub upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjacji w celu zmiany 
istniejącej lub zawarcia nowej umowy 
dwustronnej z państwem trzecim w 
żadnym przypadku nie powinny stanowić 
przeszkody w realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza 
wspólnej polityki handlowej.

(13) Umowy, względem których wydano 
upoważnienie na mocy niniejszego 
rozporządzenia, lub upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjacji w celu zmiany 
istniejącej lub zawarcia nowej umowy 
dwustronnej z państwem trzecim w 
żadnym przypadku nie powinny stanowić 
przeszkody w realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnej polityki handlowej nie trzeba bezpośrednio wymieniać w punkcie preambuły. 
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Wniosek dotyczący języka złożono w poprawce 12.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
wygasnąć osiem lat po jego wejściu w 
życie. Do tego czasu wszystkie istniejące 
umowy dwustronne zawierane przez 
państwa członkowskie z państwami 
trzecimi powinny zostać zastąpione 
umową Unii dotyczącą inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia harmonogramu do przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Nie później niż w ciągu sześciu lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z postępów w procesie 
zastępowania umów dwustronnych 
zawieranych przez państwa członkowskie 
z państwami trzecimi umową Unii 
dotyczącą inwestycji. Jeżeli w 
sprawozdaniu zaleci się przedłużenie 
okresu stosowania rozporządzenia, 
powinno ono obejmować okres nie dłuższy 
niż pięć lat oraz wymagać dołączenia 
właściwego wniosku legislacyjnego.
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Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia harmonogramu do przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny przyjąć wszelkie konieczne 
środki w celu zapewnienia Komisji 
możliwości uczestnictwa w jak 
najszerszym zakresie w procedurach 
rozstrzygania sporów rozpoczętych na 
mocy dwustronnych umów inwestycyjnych 
zawartych przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane jest tutaj odniesienie w celu uwzględnienia przepisów dotyczących uczestnictwa 
Komisji w procedurze rozstrzygania sporów określonych w art. 13 ust. 2.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady, warunki i procedurę, w ramach 
których państwa członkowskie są 
upoważnione do utrzymania w mocy, 
zmiany lub zawarcia z państwami trzecimi 
dwustronnych umów dotyczących 
inwestycji.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady, warunki i procedurę, w ramach 
których państwa członkowskie są 
upoważnione do utrzymania w mocy, 
zmiany lub zawarcia z państwami trzecimi 
dwustronnych umów dotyczących 
inwestycji w okresie przejściowym, do 
czasu zastąpienia ich umowami Unii 
dotyczącymi inwestycji. Niniejsze 
rozporządzenie określa ponadto procedurę 
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zakończenia okresu przejściowego.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia harmonogramu do przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mimo kompetencji Unii w zakresie 
inwestycji i bez uszczerbku dla 
pozostałych zobowiązań państw 
członkowskich wynikających z prawa Unii, 
zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu państwa 
członkowskie są upoważnione do 
utrzymania w mocy umów dwustronnych 
dotyczących inwestycji, o których 
powiadomiły Komisję zgodnie z art. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Mimo kompetencji Unii w zakresie 
inwestycji i bez uszczerbku dla 
pozostałych zobowiązań państw 
członkowskich wynikających z prawa Unii, 
zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu państwa 
członkowskie są upoważnione do 
utrzymania w mocy umów dwustronnych 
dotyczących inwestycji, o których 
powiadomiły Komisję zgodnie z art. 2 
niniejszego rozporządzenia, przez okres 
ośmiu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Bez harmonogramu rozporządzenie umożliwiałoby powstanie równoległych, potencjalnie 
niezgodnych zasad inwestowania, przyczyniając się w ten sposób do braku pewności prawa. 
Wprawdzie wymagany jest wystarczająco długi okres przejściowy, jednak bezterminowa 
dwoistość polityki inwestycyjnej UE uniemożliwiałaby skuteczne stosowanie art. 207 ust. 1 
TFUE, w którym jasno określono, że polityka inwestycyjna należy do kompetencji Unii. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litery a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie są sprzeczne z prawem Unii w a) nie są sprzeczne z prawem Unii, w tym z 
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zakresie innym niż niezgodności 
wynikające z podziału kompetencji między 
Unią a jej państwami członkowskimi, lub

obowiązującymi umowami Unii z innymi
państwami, lub

b) nie pokrywają się, w części lub w 
całości, z obowiązującą umową Unii z tym 
państwem trzecim, a umowa Unii nie 
zawiera odniesienia do takiego 
pokrywania się przepisów, lub 

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenia są zbędne z uwagi na fakt, że względem dwustronnych umów inwestycyjnych 
zgłaszanych na mocy art. 2 automatycznie wydaje się upoważnienie na mocy art. 3 i dlatego 
nie mogą one być niezgodne z podziałem kompetencji, oraz z uwagi na fakt, że obowiązujące 
umowy UE z państwami trzecimi są częścią prawa Unii. Określenie „są sprzeczne” w 
wystarczającym stopniu oddaje potrzebę wykluczenia rozbieżnych rozwiązań określonych w 
dwustronnej umowie inwestycyjnej oraz umowie UE, w tym odniesienia w samej umowie UE 
do kwestii pokrywania się przepisów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie stanowią przeszkody dla 
opracowywania i realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza
wspólnej polityki handlowej. 

c) nie stanowią przeszkody dla 
opracowywania i realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, zgodnie z 
indywidualnymi lub ogólnymi 
uprawnieniami do rozpoczynania lub 
kończenia negocjacji z państwami 
trzecimi, innymi dokumentami lub 
uzgodnionymi praktykami instytucji Unii 
w obszarze wspólnej polityki handlowej 
oraz z ogólnymi zasadami określonymi w 
Traktatach, w szczególności w art. 3 ust. 5 
i art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz w tytule II części I Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzeba zdefiniowania powstającej polityki inwestycyjnej Unii wymaga precyzyjności i 
odwołania do konkretnych przykładów takiej polityki w obszarze wspólnej polityki handlowej 
oraz podstawowych zasad regulujących wszelkie uprawnienia Unii, do których należy się 
odnieść w szczególności w tak wrażliwej dziedzinie jak prawo ochrony inwestycji, które 
ostatecznie jest stosowane i interpretowane przez międzynarodowe sądy arbitrażowe.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nie utrudniają Komisji, Parlamentowi, 
Radzie i ogółowi społeczeństwa dostępu do 
dokumentów dotyczących rozstrzygania 
sporów zgodnie z umowami, w tym między 
innymi wezwań do arbitrażu oraz 
wszystkich dokumentów wydanych przez 
sąd, oraz nie utrudniają Komisji 
uczestnictwa w postępowaniu, 
przynajmniej jako amicus curiae.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja dodania powyższego akapitu ma na celu uwzględnienie przepisów dotyczących 
uczestnictwa Komisji w procedurze rozstrzygania sporów określonych w art. 13 ust. 2.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż w ciągu pięciu lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozdziału, w którym dokonuje przeglądu 
potrzeby dalszego stosowania niniejszego 
rozdziału w oparciu o przegląd, o którym 

3. Nie później niż w ciągu czterech lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozdziału, w którym dokonuje przeglądu 
potrzeby dalszego stosowania niniejszego 
rozdziału w oparciu o przegląd, o którym 
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mowa w ust. 1. mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie okresów przejściowych w związku z propozycją wprowadzenia harmonogramu 
do przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cofnięcie upoważnienia Obowiązek współpracy

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „obowiązek współpracy” oddaje terminologię Traktatu UE oraz stanowisko ETS 
w sprawach przeciwko Austrii, Szwecji i Finlandii dotyczących klauzuli o przepływie kapitału 
w ramach dwustronnych umów inwestycyjnych. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Upoważnienie przewidziane w art. 3 
może być cofnięte, jeżeli:

1. Państwo członkowskie jest zobowiązane 
renegocjować lub w razie konieczności 
rozwiązać umowę dwustronną dotyczącą 
inwestycji, jeżeli umowa ta jest niezgodna 
z prawem lub polityką Unii na mocy art. 5 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do uzasadnień do poprawek 11 i 12. Kluczowe jest, aby w kwestii mechanizmu 
cofnięcia przenieść obowiązek rozstrzygania sporu z Komisji na państwo członkowskie, które 
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musi zastosować się do decyzji Komisji o cofnięciu na mocy art. 263 TFUE.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litery a)–d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa jest sprzeczna z prawem Unii w 
zakresie innym niż niezgodności 
wynikające z podziału kompetencji między 
Unią a jej państwami członkowskimi, lub

skreślone

b) umowa pokrywa się, w części lub w 
całości, z obowiązującą umową Unii z tym 
państwem trzecim, a umowa Unii nie 
zawiera odniesienia do takiego 
pokrywania się przepisów, lub
c) umowa stanowi przeszkodę dla 
opracowywania i realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza wspólnej 
polityki handlowej, lub
d) Rada nie podejmie decyzji w sprawie 
upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji 
dotyczących umowy, która pokrywa się, w 
części lub w całości, z umową, o której 
powiadomiono Komisję zgodnie z art. 2, w 
ciągu jednego roku od dnia przedłożenia 
przez Komisję zalecenia na mocy art. 218 
ust. 3 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Powtórzenie powodów w lit. a)–c) jest zbędne w świetle art. 5 ust. 1; powód określony w lit. 
d) nie jest związany z obowiązkiem współpracy państwa członkowskiego, lecz z brakiem 
działań ze strony Rady, który utrudnia opracowywanie oraz realizację polityk i w związku z 
tym powinien być traktowany oddzielnie.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja uzna, że istnieją powody 
do cofnięcia upoważnienia 
przewidzianego w art. 3, Komisja 
przedstawia przedmiotowemu państwu 
członkowskiemu uzasadnioną opinię w 
sprawie kroków, jakie należy podjąć w 
celu spełnienia wymogów, o których mowa 
w ust. 1. Takie konsultacje odbywają się 
między Komisją a przedmiotowym 
państwem członkowskim.

2. Jeżeli Komisja uzna, że państwo 
członkowskie jest zobowiązane 
renegocjować lub rozwiązać umowę, 
Komisja przedstawia przedmiotowemu 
państwu członkowskiemu uzasadnioną 
opinię w sprawie kroków, jakie należy 
podjąć w celu spełnienia jego obowiązku 
współpracy na mocy art. 4 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Takie konsultacje 
odbywają się między Komisją a 
przedmiotowym państwem członkowskim 
oraz, w stosowanych przypadkach, 
prowadzą do podjęcia decyzji 
upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji 
w rozumieniu art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast określać kroki wymagane w związku z renegocjacją lub rozwiązaniem umowy w 
decyzji cofającej upoważnienie, konsultacje oparte na uzasadnionej opinii Komisji powinny 
bezpośrednio dotyczyć decyzji upoważniającej państwo członkowskie do rozpoczęcia 
negocjacji na wniosek Komisji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli konsultacje, o których mowa w 
ust. 2, nie przynoszą rozwiązania tej 
kwestii, Komisja cofa upoważnienie 
względem przedmiotowej umowy. 
Komisja podejmuje decyzję o cofnięciu 
upoważnienia zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. Decyzja 
obejmuje wymóg podjęcia przez państwo 

3. Jeżeli konsultacje, o których mowa w 
ust. 2, nie przynoszą rozwiązania tej 
kwestii lub jeżeli państwo członkowskie 
nie podejmuje wymaganych kroków w 
okresie określonym podczas konsultacji, 
Komisja na mocy art. 3 cofa upoważnienie 
względem przedmiotowej umowy. 
Komisja podejmuje decyzję o cofnięciu 
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członkowskie właściwego działania, a w 
razie konieczności rozwiązania 
odpowiedniej umowy.

upoważnienia zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe jest, aby w kwestii mechanizmu cofnięcia przenieść obowiązek rozstrzygania sporu 
z Komisji na państwo członkowskie, które musi zastosować się do decyzji Komisji o cofnięciu 
na mocy art. 263 TFUE. W związku z tym przydatne wydaje się włączenie ograniczeń 
czasowych dla państw członkowskich w zakresie podejmowania niezbędnych kroków w 
następstwie konsultacji; w przeciwnym razie, pomimo pomyślnych konsultacji, Komisja 
mogłaby być zmuszona do podjęcia kolejnych kroków – zamiast zmusić państwo członkowskie 
do działania.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może również cofnąć 
upoważnienie w odniesieniu do umów z 
państwem trzecim, jeżeli Rada w ciągu 
jednego roku od dnia przedłożenia przez 
Komisję zalecenia na mocy art. 218 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej nie podejmie decyzji w 
sprawie upoważnienia do rozpoczęcia 
negocjacji z danym państwem w sprawie 
umowy pokrywającej się, w części lub w 
całości, z umowami zawartymi przez 
państwa członkowskie. 
Komisja podejmuje decyzję o cofnięciu 
upoważnienia zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 15 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie
Przedmiotowy powód cofnięcia, wymagany w celu zapewnienia, by Unia mogła skutecznie 
realizować swoje wyłączne kompetencje i opracowywać politykę inwestycyjną, powinien być 
traktowany oddzielnie, ponieważ nie dotyczy konsultacji z państwami członkowskimi w 
sprawie umów, lecz relacji Komisji z Radą.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zachowaniem warunków określonych w 
art. 8-12 państwo członkowskie jest 
upoważnione do rozpoczęcia negocjacji w 
celu zmiany istniejącej lub zawarcia nowej 
umowy dotyczącej inwestycji z państwem 
trzecim.

Z zachowaniem warunków określonych w 
art. 8-12 państwo członkowskie jest 
upoważnione do rozpoczęcia negocjacji w 
celu zmiany istniejącej lub zawarcia nowej 
umowy dotyczącej inwestycji z państwem 
trzecim na wstępny okres ośmiu lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Bez harmonogramu rozporządzenie umożliwiałoby powstanie równoległych, potencjalnie 
niezgodnych zasad inwestowania, przyczyniając się w ten sposób do braku pewności prawa. 
Wprawdzie wymagany jest wystarczająco długi okres przejściowy, jednak bezterminowa 
dwoistość polityki inwestycyjnej UE uniemożliwiałaby skuteczne stosowanie art. 207 ust. 1 
TFUE, w którym jasno określono, że polityka inwestycyjna należy do kompetencji Unii.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litery a)–c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja upoważnia do rozpoczęcia 
formalnych negocjacji, chyba że uzna, iż 
rozpoczęcie negocjacji mogłoby:

1. Komisja upoważnia do rozpoczęcia 
formalnych negocjacji, chyba że uzna, iż 
rozpoczęcie negocjacji mogłoby być 
niezgodne z prawem i polityką Unii na 
mocy art. 5 ust. 1.

a) być sprzeczne z prawem Unii w zakresie 
innym niż niezgodności wynikające z 
podziału kompetencji między Unią a jej 
państwami członkowskimi, lub
b) podważać cele odbywających się lub 
nadchodzących negocjacji Unii z 
przedmiotowym państwem trzecim, lub 
c) stanowić przeszkodę dla 
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opracowywania i realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza wspólnej 
polityki handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie art. 9 do proponowanego brzmienia art. 6 ust. 
1. Odniesienie do art. 5 ust. 1 rozwiąże również wątpliwość, czy należy uwzględnić powód 
odnoszący się do pokrywania się z umową Unii, i pozwoli uniknąć szczegółowego określenia 
zasad ustalania polityki Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litery a)–d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
ocenia, czy wynegocjowana umowa:

3. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
ocenia, czy wynegocjowana umowa:

a) nie jest sprzeczna z prawem Unii w 
zakresie innym niż niezgodności 
wynikające z podziału kompetencji między 
Unią a jej państwami członkowskimi, lub

a) nie jest sprzeczna z prawem lub polityką
Unii na mocy art. 5 ust. 1, lub

b) nie podważa celów odbywających się 
lub nadchodzących negocjacji Unii z 
przedmiotowym państwem trzecim, lub 
c) nie stanowi przeszkody dla 
opracowywania i realizacji polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza wspólnej 
polityki handlowej, lub
d) nie jest sprzeczna, w odpowiednich 
przypadkach, z wymogami art. 9 ust. 2. 

b) nie jest sprzeczna, w odpowiednich 
przypadkach, z wymogami art. 9 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie art. 11 do proponowanego brzmienia art. 6 ust. 
1 oraz art. 9 ust. 1. Odniesienie do art. 5 ust. 1 rozwiąże również wątpliwość, czy należy 
uwzględnić powód odnoszący się do pokrywania się z umową Unii, i pozwoli uniknąć 
szczegółowego określenia zasad ustalania polityki Unii.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przekazuje Parlamentowi i 
Radzie coroczne sprawozdania w sprawie 
zmienionych oraz nowo zawartych umów 
oraz w sprawie cofniętych upoważnień dla 
zmienionych lub nowo zawartych umów 
oraz publikuje listę zmienionych lub 
zawartych umów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że zmiana istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych oraz 
zawieranie nowych może utrudniać opracowywanie i realizację polityki inwestycyjnej Unii, 
Komisja powinna regularnie informować Parlament i Unię o swoich działaniach w zakresie 
wydawania lub cofania upoważnień.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w ciągu pięciu lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozdziału, w którym dokonuje przeglądu 
potrzeby dalszego stosowania tego 
rozdziału.

1. Nie później niż w ciągu czterech lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozdziału, w którym dokonuje przeglądu 
potrzeby dalszego stosowania tego 
rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie okresów przejściowych w związku z propozycją wprowadzenia harmonogramu 
do przedmiotowego rozporządzenia.



PR\839319PL.doc 21/27 PE452.807v01-00

PL

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIIa
Wygaśnięcie rozporządzenia

Artykuł 12a
1. Niniejsze rozporządzenie wygasa osiem 
lat po jego wejściu w życie. Do tego czasu 
wszystkie istniejące umowy dwustronne 
zawierane przez państwa członkowskie z 
państwami trzecimi zostają zastąpione 
umową Unii dotyczącą inwestycji.
2. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z postępów w procesie 
zastępowania umów dwustronnych 
zawieranych przez państwa członkowskie 
z państwami trzecimi umową Unii 
dotyczącą inwestycji. Jeżeli w 
sprawozdaniu zalecono przedłużenie 
okresu stosowania rozporządzenia, 
obejmuje ono okres nie dłuższy niż pięć lat 
oraz wymaga dołączenia właściwego 
wniosku legislacyjnego skierowanego do 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Bez harmonogramu rozporządzenie umożliwiałoby powstanie równoległych, potencjalnie 
niezgodnych zasad inwestowania, przyczyniając się w ten sposób do braku pewności prawa. 
Wprawdzie wymagany jest wystarczająco długi okres przejściowy, jednak bezterminowa 
dwoistość polityki inwestycyjnej UE uniemożliwiałaby skuteczne stosowanie art. 207 ust. 1 
TFUE, w którym jasno określono, że polityka inwestycyjna należy do kompetencji Unii.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszystkich umów 
podlegających zakresowi niniejszego 
rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje 
Komisję o wszelkich spotkaniach 
odbywających się zgodnie z 
postanowieniami umowy. Komisja 
otrzymuje porządek obrad oraz wszelkie 
istotne informacje pozwalające na 
zrozumienie tematów, które mają być 
dyskutowane. Komisja może zwrócić się 
do danego państwa członkowskiego z 
prośbą o udzielenie dalszych informacji. 
Jeżeli poruszana w dyskusji kwestia może 
mieć wpływ na realizację polityki Unii w 
dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza 
wspólnej polityki handlowej, Komisja 
może zażądać od danego państwa 
członkowskiego przyjęcia określonego 
stanowiska.

1. W przypadku wszystkich umów 
podlegających zakresowi niniejszego 
rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje 
Komisję o wszelkich spotkaniach 
odbywających się zgodnie z 
postanowieniami umowy. Komisja 
otrzymuje porządek obrad oraz wszelkie 
istotne informacje pozwalające na 
zrozumienie tematów, które mają być 
dyskutowane. Komisja może zwrócić się 
do danego państwa członkowskiego z 
prośbą o udzielenie dalszych informacji. 
Jeżeli poruszana w dyskusji kwestia może 
mieć wpływ na realizację polityk Unii w 
dziedzinie inwestycji, zgodnie z 
indywidualnymi lub ogólnymi 
uprawnieniami do rozpoczynania lub 
kończenia negocjacji z państwami 
trzecimi, innymi dokumentami lub 
uzgodnionymi praktykami instytucji Unii 
w obszarze wspólnej polityki handlowej 
oraz z ogólnymi zasadami określonymi w 
Traktatach, w szczególności w art. 3 ust. 5 
i art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz w tytule II części I Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Komisja może zażądać od danego państwa 
członkowskiego przyjęcia określonego 
stanowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba zdefiniowania powstającej polityki inwestycyjnej Unii wymaga precyzyjności i 
odwołania do konkretnych przykładów takiej polityki w obszarze wspólnej polityki handlowej 
oraz podstawowych zasad regulujących wszelkie uprawnienia Unii.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wszystkich umów 
podlegających zakresowi niniejszego 
rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje 
Komisję o wszelkich złożonych 
oświadczeniach, że określony środek nie 
jest zgodny z umową. Ponadto państwo 
członkowskie informuje natychmiast 
Komisję o wszelkich wnioskach 
dotyczących rozstrzygania sporów 
złożonych na mocy umowy, gdy tylko staje 
się świadome takiego wniosku. Państwo 
członkowskie i Komisja w pełni 
współpracują i podejmują wszelkie 
konieczne środki w celu zagwarantowania 
skutecznej obrony ich interesów, co może 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
uczestnictwo Komisji w procedurze.

2. W przypadku wszystkich umów 
podlegających zakresowi niniejszego 
rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie niezwłocznie informuje 
Komisję o wszelkich złożonych 
oświadczeniach, że określony środek nie 
jest zgodny z umową. Ponadto państwo 
członkowskie informuje natychmiast 
Komisję o wszelkich wnioskach 
dotyczących rozstrzygania sporów 
złożonych na mocy umowy, gdy tylko staje 
się świadome takiego wniosku. Państwo 
członkowskie i Komisja w pełni 
współpracują i podejmują wszelkie 
konieczne środki w celu zagwarantowania 
uczestnictwa Komisji w procedurze w jak 
najszerszym zakresie. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tak wrażliwej dziedziny jak prawo ochrony inwestycji, stosowane i 
interpretowane przez międzynarodowe sądy arbitrażowe, których orzeczenia mogą mieć 
decydujący wpływ na opracowywanie i realizację polityki inwestycyjnej Unii, ważne jest, aby 
Komisja mogła w pełni uczestniczyć we wszelkich sporach państw członkowskich.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamiając Komisję o negocjacjach i 
ich wynikach zgodnie z art. 8 i 11, państwa 
członkowskie wskazują, czy jakiekolwiek 
przekazane informacje mają być uważane 
za poufne oraz czy można je udostępnić 

Powiadamiając Komisję o negocjacjach i 
ich wynikach zgodnie z art. 8 i 11, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się o 
zachowanie poufności zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
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innym państwom członkowskim. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji1.
__________
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. 

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że zmiana istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych oraz 
zawieranie nowych mogą utrudniać opracowywanie i realizację polityki inwestycyjnej Unii, 
wnioski o zachowanie poufności powinny być rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniami 
obowiązującymi w odniesieniu do instytucji Unii.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje realizację art. 207 ust. 1 TFUE, zapewniającego 
wyłączne kompetencje UE w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, stanowiących 
część wspólnej polityki handlowej, będącej przedmiotem proponowanego rozporządzenia. W 
obliczu zglobalizowanego przepływu towarów i kapitału oraz jako logiczne następstwo 
wspólnej polityki handlowej Unii, również polityka inwestycyjna państw członkowskich 
powinna być skoordynowana i ustalana na szczeblu unijnym. Oznacza to, że obecny system, 
który tworzą pokrywające się i czasem sprzeczne dwustronne umowy inwestycyjne państw 
członkowskich, musi zostać zastąpiony – w rozsądnym czasie – przez nowe ramy 
nowoczesnych umów inwestycyjnych UE spójne z celami horyzontalnej polityki UE.

Mając na uwadze ryzykowny i długoterminowy charakter bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, zapewnienie wysokiego stopnia pewności prawa podczas okresu 
przejściowego należy uznać za istotny cel przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym 
sprawozdawca zdecydowanie popiera podejście w zakresie współistnienia zawarte w 
projekcie rozporządzenia Komisji. Rzeczywiście kluczowe jest, aby dzięki procesowi 
wydawania upoważnień istniejące dwustronne umowy inwestycyjne państw członkowskich 
zachowały ważność oraz aby państwa członkowskie mogły, na ściśle określonych warunkach, 
renegocjować istniejące dwustronne umowy inwestycyjne i podpisywać nowe oraz 
rozpoczynać negocjacje w sprawie kolejnych umów. Równie ważne jest, aby, zgodnie z 
warunkiem zapewnienia okresu współistnienia, upoważnienie w zakresie istniejących lub 
nowo zawartych dwustronnych umów inwestycyjnych państw członkowskich nie utrudniało 
opracowywania polityki inwestycyjnej wspólnej dla całej UE oraz zawierania 
międzynarodowych umów inwestycyjnych UE z określonymi państwami trzecimi i w ogóle. 
Dlatego należy poprzeć fakt, że w rozporządzeniu przewidziano dla Komisji możliwość 
cofnięcia uprawnienia, zwrócenia się do państwa członkowskiego o renegocjację lub 
rozwiązanie dwustronnej umowy inwestycyjnej oraz możliwość wydania zgody na zawieranie 
nowych dwustronnych umów inwestycyjnych.

Pewność prawa pozostanie jednak pojęciem względnym, dopóki proces przejścia do systemu 
ochrony inwestycyjnej nie zostanie zakończony oraz mając na uwadze okresy ważności 
istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych państw członkowskich na mocy 
międzynarodowego prawa publicznego. Sprawozdawca miał na celu doprecyzowanie 
pewności prawa w odniesieniu do warunków obowiązujących w wymaganym okresie 
przejściowym przez dwa zestawy poprawek:

1) Wprowadzenie harmonogramu procesu przejściowego

Parlament powinien nalegać, aby w rozporządzeniu określono harmonogram procesu 
przejściowego. Bez harmonogramu rozporządzenie umożliwiałoby istnienie równoległych, 
potencjalnie niezgodnych zasad inwestowania, przyczyniając się w ten sposób do braku 
pewności prawa. Wprawdzie wymagany jest wystarczająco długi okres przejściowy, jednak 
bezterminowa dwoistość polityki inwestycyjnej UE jest nie do przyjęcia dla Parlamentu, 
mając na uwadze art. 207 ust. 1 TFUE, w którym jasno określono, że polityka inwestycyjna 
należy do kompetencji Unii. W związku z tym brak realizacji postanowień Traktatu przez 
dłuższy czas mógłby również zostać zakwestionowany, przyczyniając się do braku pewności 
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prawa.

Przepisy w zakresie przeglądu określone w art. 5 i 12 projektu rozporządzenia – nie później 
niż pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia Komisja oceni, czy potrzebne jest trwałe 
wykorzystywanie przez państwa członkowskie możliwości renegocjacji lub zawierania 
nowych dwustronnych umów inwestycyjnych – nie są zadowalające. Parlament powinien 
jasno określić, że uznaje współistnienie dwustronnych umów inwestycyjnych oraz 
międzynarodowych umów inwestycyjnych UE za sytuację wyjątkową, tymczasowo 
uzasadnioną jedynie ze względu na zapewnienie trwałej pewności prawa.

2) Doprecyzowanie warunków cofnięcia upoważnienia

W projekcie rozporządzenia zaproponowano rozróżnienie na trzy kategorie powodów 
cofnięcia dwustronnych umów inwestycyjnych. 

W szczególności rozróżnienie, czy umowy „nie są sprzeczne z prawem Unii” (lit. a) oraz czy 
„nie pokrywają się, w części lub w całości, z obowiązującą umową z tym państwem trzecim, 
a umowa nie zawiera odniesienia do takiego pokrywania się przepisów” (lit. b), niepotrzebnie 
przyczynia się do braku pewności. Takie rozróżnienie sugeruje, że przyszła umowa UE 
z państwem trzecim nie może dotyczyć kwestii pokrywania się przepisów ani zezwalać na 
istnienie równoległych systemów, co zasadniczo jest nie do przyjęcia. Ponadto takie 
rozróżnienie jest zbędne z uwagi na fakt, że umowy UE z państwami trzecimi są częścią 
prawa UE, a względem dwustronnych umów inwestycyjnych zgłaszanych na mocy art. 2 
automatycznie wydawane jest upoważnienie na mocy art. 3 i dlatego nie mogą być one 
niezgodne z podziałem kompetencji.

Sprawozdawca proponuje, aby te dwie kategorie połączyć w jedno jasne odniesienie do 
sprzeczności z prawem UE.

Z drugiej strony w odniesieniu do trzeciej kategorii powodów cofnięcia upoważnienia w 
zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych (lit. c) w projekcie rozporządzenia nie 
sprecyzowano, co może „stanowić przeszkodę dla opracowywania i realizacji polityki Unii 
w dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza wspólnej polityki handlowej”. Jako że jest tu mowa 
o dopiero powstającej polityce, również ta kwestia przyczynia się do braku pewności.

Sprawozdawca proponuje Komisji odwołanie się do opracowywanych uprawnień w zakresie 
negocjacji dotyczących inwestycji z państwami trzecimi oraz do podstawowych zasad 
spójności określonych w Traktacie z Lizbony w art. 3 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 TUE oraz tytule 
II części I TFUE.

W kontekście opracowywania nowej polityki inwestycyjnej UE sprawozdawca proponuje 
dodatkowe zobowiązanie państw członkowskich w zakresie renegocjacji istniejących 
dwustronnych umów inwestycyjnych lub negocjowania nowych do stworzenia mechanizmu 
rozstrzygania sporów, zapewniającego Komisji możliwość uczestnictwa w postępowaniach 
przynajmniej jako amicus curiae oraz zapewniającego, że wymogi w zakresie poufności 
zostaną zniesione, tak aby Komisja mogła podjąć działania w tej sprawie. Takie rozwiązanie 
powinno zostać uznane za niezbędny element nowej polityki inwestycyjnej UE oraz procesu 
przejścia do jej realizacji.
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W odniesieniu do praktyk ustalonych w ramach Północnoamerykańskiego Układu Wolnego 
Handlu (NAFTA) powszechnie uznaje się, że brak przejrzystości mechanizmów rozstrzygania 
sporów określonych w większości istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych państw 
członkowskich Unii jako taki stanowiłby niezgodność z prawem Unii. Wobec tego jest to 
kwestia, którą państwa członkowskie muszą uwzględnić podczas negocjacji w sprawie 
nowych dwustronnych umów inwestycyjnych. Sprawozdawca proponuje w związku z tym 
włączenie odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.


