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Amendement  1 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, 

Kateřina Konečná, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0267/2017 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili 

2017/2057(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter t 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(t) vooruitgang te boeken ten aanzien 

van een noodzakelijke internationale 

hervorming van de regeling voor de 

beslechting van geschillen; van alle 

partijen te vragen prioriteit te geven aan 

rechtspraak door bevoegde rechtbanken 

en de beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (ISDS) te 

vervangen door een publiek stelsel van 

investeringsgerechten (Investment Court 

System, ICS), met een 

beroepsmechanisme, strikte regels inzake 

belangenconflicten en een afdwingbare 

gedragscode; rekening te houden met de 

verplichtingen van de investeerders en het 

recht te waarborgen om regelgeving op te 

stellen om legitieme openbare 

beleidsdoelstellingen te realiseren, 

bijvoorbeeld in verband met 

gezondheidszorg en watervoorziening, 

evenals arbeids- en milieubescherming; 

ernaar te streven lichtvaardig 

aangespannen rechtsgedingen te 

voorkomen en alle democratische 

procedurele waarborgen te garanderen, 

zoals het recht op non-discriminatoire 

toegang tot de rechter (met name voor 

kmo's) en onafhankelijke, transparante 

en verantwoordelijke rechtspraak, waarbij 

(t) de opname van een regeling voor 

de beslechting van geschillen, zoals de 

beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (ISDS) of een 

stelsel van investeringsgerechten 

(Investment Court System, ICS), als 

onnodig te beschouwen, aangezien dit een 

verwoestend effect zou kunnen hebben 

niet alleen op het recht om regelgeving op 

te stellen om legitieme openbare 

beleidsdoelstellingen te realiseren, 

bijvoorbeeld in verband met 

gezondheidszorg en watervoorziening, 

evenals arbeids- en milieubescherming, 

maar ook op het recht op non-

discriminatoire toegang tot de rechter; 
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wordt toegewerkt naar de oprichting van 

een multilateraal investeringshof (MIC); 

Or. en 

 

 


