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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0267/2017 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile 

2017/2057(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera t 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(t) să înregistreze progrese către o 

reformă internațională necesară a 

regimului de soluționare a litigiilor; să 

încerce obținerea unui angajament din 

partea tuturor părților de a se favoriza 

recurgerea la instanțele competente și de 

a se înlocui soluționarea litigiilor între 

investitori și stat cu un sistem jurisdicțional 

public în materie de investiții (ICS) cu un 

mecanism de recurs, cu reguli stricte 

privind conflictul de interese și un cod de 

conduită aplicabil; să ia în considerare 

obligațiile investitorilor și să păstreze 
dreptul de a reglementa pentru a realiza 

obiective legitime în materie de politică 

publică, cum ar fi cele legate de sănătate și 

de distribuția apei, precum și de protecția 

muncii și a mediului; să urmărească să 

prevină exercitarea abuzivă a drepturilor 

procesuale și să prevadă toate garanțiile 

procedurale democratice, cum ar fi 

dreptul de a avea acces nediscriminatoriu 

la justiție (acordând o atenție deosebită 

IMM-urilor), independența sistemului 

judiciar, transparența și responsabilitatea, 

urmărind în același timp înființarea unei 

instanțe multilaterale în materie de 

investiții; 

(t) să considere că nu este necesar să 

se prevadă niciun mecanism de 

soluționare a litigiilor, cum ar fi 

soluționarea litigiilor între investitori și stat 

sau un sistem jurisdicțional în materie de 

investiții (ICS), fapt care ar putea afecta 

nu numai dreptul de a reglementa pentru a 

realiza obiective legitime în materie de 

politică publică, cum ar fi cele legate de 

sănătate și de distribuția apei și de protecția 

muncii și a mediului, ci și dreptul de a avea 

acces nediscriminatoriu la justiție; 
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