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3.6.2015 A8-0175/114 

Amendamentul 114 

Bernd Lange, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul xv – liniuța 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să se bazeze, în negocierile privind un 
nou sistem efectiv de protecție a 
investițiilor, pe documentul de reflecție 
prezentat recent, la 7 mai, Comisiei INTA 
de către comisarul Malmström și pe 
discuțiile în curs din cadrul Consiliului 
Comerț, întrucât acestea prezintă 
propuneri binevenite de reformă și 
îmbunătățire; 

eliminat 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/115 

Amendamentul 115 

Bernd Lange, David Martin 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul xv – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prezinte o propunere privind un 
mecanism permanent de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și state, care să 

se supună principiilor democratice și a 
controlului democratic, astfel încât 

posibilele cauze să fie examinate în mod 
transparent de către judecători 
profesioniști, independenți și numiți public, 

în cadrul unor procese publice și să existe, 
de asemenea, un mecanism de apel, prin 
intermediul căruia să se asigure 
consecvența hotărârilor judecătorești și 
respectarea jurisdicției instanțelor din UE 

și din statele membre; 

– să prezinte o propunere privind un 
mecanism permanent de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și state – fără a 
utiliza serviciile de arbitraj privat 
disponibile în cadrul mecanismului de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) –, care să se supună 
principiilor democratice și controlului 

democratic, astfel încât posibilele cauze să 
fie examinate în mod transparent de către 
judecători profesioniști, independenți și 
numiți public, în cadrul unor procese 
publice și să existe, de asemenea, un 

mecanism de apel, prin intermediul căruia 
să se asigure consecvența hotărârilor 
judecătorești și respectarea jurisdicției 

instanțelor din UE și din statele membre; 

Or. en 



 

AM\1064120RO.doc  PE558.912v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
3.6.2015 A8-0175/116 

Amendamentul 116 

Bernd Lange, David Martin 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – subpunctul xv – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– pe termen mediu, cea mai potrivită 
modalitate de a soluționa litigiile privind 
investițiile ar putea fi înființarea unei Curți 
internaționale de investiții, care să aibă un 
caracter public; 

– pe termen mediu, cea mai potrivită 
modalitate de a soluționa litigiile privind 
investițiile este înființarea unei Curți 
internaționale de investiții, care să aibă un 
caracter public; 

Or. en 

 

 


