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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.6.2015 A8-0175/114 

Módosítás  114 
Bernd Lange, David Martin 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – xv pont – elsı francia bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– építsen a Cecilia Malmström biztos által 

az INTA bizottságnak május 7-én 

benyújtott vitaanyagra és a Kereskedelmi 

Miniszterek Tanácsában jelenleg zajló 

megbeszélésekre és ezeket tekintse egy új 

és hatékony befektetıvédelmi rendszerrel 

kapcsolatos tárgyalások alapjának, mivel 

ezek igen megfelelı reform és fejlesztési 

javaslatokat tartalmaznak, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.6.2015 A8-0175/115 

Módosítás  115 
Bernd Lange, David Martin 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – xv pont – harmadik francia bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– javasoljon állandó megoldást a 

beruházók és államok közötti 

vitarendezésre, amelyre a demokratikus 

elvek és felügyelet érvényes, és amelynek 

keretében az esetleges ügyeket államilag 

kinevezett, független hivatásos bírók 

nyilvános tárgyalás keretében átlátható 

módon bírálják el, és amely fellebbezési 

mechanizmust tartalmaz, ahol szavatolják a 

bírói döntések következetességét és 

tiszteletben tartják az uniós és tagállamai 

bíróságának joghatóságát, 

– javasoljon állandó megoldást a 

beruházók és államok közötti 

vitarendezésre – a beruházó és állam 

közötti vitarendezésre szolgáló magán 

döntıbíróságok használata nélkül – , 

amelyre a demokratikus elvek és felügyelet 

érvényes, és amelynek keretében az 

esetleges ügyeket államilag kinevezett, 

független hivatásos bírók nyilvános 

tárgyalás keretében átlátható módon 

bírálják el, és amely fellebbezési 

mechanizmust tartalmaz, ahol szavatolják a 

bírói döntések következetességét és 

tiszteletben tartják az uniós és tagállamai 

bíróságának joghatóságát, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/116 

Módosítás  116 
Bernd Lange, David Martin 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – xv pont – negyedik francia bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– középtávon egy köztestületként mőködı 

nemzetközi befektetıi bíróság lehetne a 

beruházási viták rendezésének 

legmegfelelıbb fóruma; 

– középtávon egy köztestületként mőködı 

nemzetközi befektetıi bíróság a beruházási 

viták rendezésének legmegfelelıbb 

fóruma; 

Or. en 

 

 


