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ZiĦojums A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – d apakšpunkts – xv punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(xv) nodrošināt starptautisku nolīgumu 
piemērojamību, lai izbeigtu nevienlīdzīgo 
attieksmi pret Eiropas ieguldītājiem ASV 
dalībvalstu spēkā esošo nolīgumu dēĜ; 
nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem tiek 

piemērots nediskriminējošs režīms un ka 
viĦiem ir vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz 
sūdzību iesniegšanu un to apmierināšanu 
un tajā pašā laikā netiek piešėirtas lielākas 

tiesības nekā vietējiem ieguldītājiem; 

– – balstīties uz koncepcijas 

dokumentu, ar ko komisāre 

C. Malmström nesen, 7. maijā, 

iepazīstināja INTA komiteju, un 

Tirdzniecības ministru padomē 

notiekošajām diskusijām un 

izmantot tos kā pamatu sarunām 

par jaunu un efektīvu sistēmu 

ieguldījumu aizsardzībai, jo tie 

sniedz atzinīgi vērtējamus 

priekšlikumus reformām un 

uzlabojumiem; 

– Ħemot vērā attīstītās ES un ASV 

tiesu sistēmas, uzticēties ES un tās 

dalībvalstu un ASV tiesām, lai 

saĦemtu efektīvu, tostarp izmaksu 

ziĦā, tiesisko aizsardzību, 

pamatojoties uz demokrātiskās 

(xv) nodrošināt, ka ārvalstu ieguldītājiem 

tiek piemērots nediskriminējošs režīms, 
tajā pašā laikā nepiešėirot viĦiem lielākas 

tiesības kā vietējiem ieguldītājiem, un 
aizstāt ISDS sistēmu ar jaunu sistēmu 

ieguldītāju un valsts strīdu izšėiršanai, 

kuram piemērotu demokrātiskus principus 

un pārbaudi, saskaĦā ar kuru potenciālās 

lietas publiskās tiesas sēdēs pārredzamā 

veidā izskatītu publiski iecelti neatkarīgi 

profesionāli tiesneši un kurš paredzētu 

apelācijas mehānismu, kas nodrošinātu 

tiesas nolēmumu konsekvenci, to, ka tiek 

respektēta ES un dalībvalstu tiesu 

jurisdikcija, kā arī to, ka privātas intereses 
nemazina sabiedriskās politikas mērėus; 
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leăitimitātes principu; 

– ierosināt pastāvīgu risinājumu 

ieguldītāju un valsts strīdu 

izšėiršanai, kuram piemērotu 

demokrātiskus principus un 

pārbaudi, saskaĦā ar kuru 

potenciālās lietas publiskās tiesas 

sēdēs pārredzamā veidā izskatītu 

publiski iecelti neatkarīgi 

profesionāli tiesneši un kurš 

paredzētu apelācijas mehānismu, 

kas nodrošinātu tiesas nolēmumu 

konsekvenci un to, ka tiek 

respektēta ES un dalībvalstu tiesu 

jurisdikcija; 

– vidēji ilgā termiĦā 
vispiemērotākais līdzeklis ar 
ieguldījumiem saistīto strīdu 
izšėiršanai varētu būt publiska 
starptautiska ieguldījumu tiesa; 

 

Or. en 

 

 


