
 

AM\1125575RO.docx  PE603.743v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.5.2017 A8-0123/1 

Amendamentul  1 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. sprijină aprofundarea în continuare 

a relațiilor comerciale și de investiții dintre 

UE și Coreea, în special capitolul privind 

investițiile; se așteaptă ca dificultățile 

legate de capitolul privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă să fie rezolvate înainte 

de începerea negocierilor pe tema 

capitolului privind investițiile; sprijină 

implicarea părților la acord în crearea unei 

creșteri economice suplimentare și a unei 

dezvoltări durabile în beneficiul cetățenilor 

UE și al cetățenilor coreeni; invită Comisia 

și Guvernul Republicii Coreea să nu facă 

uz de vechea metodă ISDS (soluționarea 

litigiilor dintre investitori și stat) în 

eventualitatea unor negocieri pe 

marginea unui capitol privind investițiile, 

ci să pornească, în schimb, de la un nou 

sistem jurisdicțional în materie de 

investiții propus de Comisie și invită 

Comisia să dezvolte pe termen lung un 

sistem jurisdicțional în materie de 

investiții multilaterale care ar putea să 

înlocuiască toate mecanismele de 

soluționare a litigiilor în materie de 

investiții din ALS actuale și viitoare; 

10. sprijină aprofundarea în continuare 

a relațiilor comerciale și de investiții dintre 

UE și Coreea, în special capitolul privind 

investițiile; se așteaptă ca dificultățile 

legate de capitolul privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă să fie rezolvate înainte 

de începerea negocierilor pe tema 

capitolului privind investițiile; sprijină 

implicarea părților la acord în crearea unei 

creșteri economice suplimentare și a unei 

dezvoltări durabile în beneficiul cetățenilor 

UE și al cetățenilor coreeni; 

Or. en 



 

AM\1125575RO.docx  PE603.743v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

10.5.2017 A8-0123/2 

Amendamentul  2 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază importanța consolidării 

în continuare a cooperării internaționale 

în cadrul internațional multilateral, 

plurilateral și regional, în contextul OMC, 

cum ar fi în legătură cu negocierile 

referitoare la Acordul privind bunurile de 

mediu (EGA) și Acordul privind comerțul 

cu servicii (TiSA); 

eliminat 

Or. en 

 

 


