
 

AM\1153812BG.docx  PE621.606v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

23.5.2018 A8-0166/1 

Изменение  1 

Алесия Мария Моска, Джуд Къртън-Дарлинг 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ma. като има предвид, че 

участието на гражданското 

общество и социалните партньори в 

прилагането на търговските 

споразумения може да увеличи 

легитимността и ефективността на 

общата търговска политика; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Изменение  2 

Алесия Мария Моска, Джуд Къртън-Дарлинг 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава държавите членки най-

накрая да деблокират процедурата по 

отношение на Конвенцията от 

Мавриций за прозрачност при 

основаващ се на договор арбитраж 

между инвеститор и държава, след като 

Съдът на Европейския съюз вече внесе 

яснота по отношение на въпросите, 

свързани с компетентността, и 

призовава Комисията да удвои усилията 

си в това отношение; изисква също така 

преразглеждането на регламента за 

запазване на придобитите права за 

двустранните инвестиционни договори, 

подписани от държавите членки, да 

бъде изтеглено преди 2020 г.; 

15. призовава държавите членки най-

накрая да деблокират процедурата по 

отношение на Конвенцията от 

Мавриций за прозрачност при 

основаващ се на договор арбитраж 

между инвеститор и държава, след като 

Съдът на Европейския съюз вече внесе 

яснота по отношение на въпросите, 

свързани с компетентността, и 

призовава Комисията да удвои усилията 

си в това отношение; изисква също така 

преразглеждането на регламента за 

запазване на придобитите права за 

двустранните инвестиционни договори, 

подписани от държавите членки, да 

бъде изтеглено преди 2020 г.; призовава 

преразглеждането да се придружава 

от законодателно предложение за 

прекратяване на прилагането на 

главата в регламента, съгласно която 

държавите членки могат да 

договарят и подписват свои 

собствени двустранни 

инвестиционни договори с трети 

страни, заобикаляйки стандартите 

за модерна, балансирана 

инвестиционна защита, отвъд 

частния арбитраж; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Изменение  3 

Алесия Мария Моска, Джуд Къртън-Дарлинг 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. подновява призива си ЕС да 

работи за постигането на адекватни и 

ефикасни решения за въвеждането на 

прозрачна и действаща система за 

етикетиране за „социална и екологична 

проследимост“ по протежение на цялата 

производствена верига, в съответствие 

със Споразумението на СТО за ТПТ, 

като успоредно с това насърчава 

подобни действия на международно 

равнище; 

60. подновява призива си ЕС да 

работи за постигането на адекватни и 

ефикасни решения за въвеждането на 

прозрачна, действаща и 

задължителна система за етикетиране 

за „социална и екологична 

проследимост“ по протежение на цялата 

производствена верига, в съответствие 

със Споразумението на СТО за ТПТ, 

като успоредно с това насърчава 

подобни действия на международно 

равнище; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Изменение  4 

Алесия Мария Моска, Джуд Къртън-Дарлинг 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0166/2018 

Токиа Саифи 

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика 

2017/2070(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

истинска комуникационна стратегия във 

връзка с търговската политика, както и с 

всяко търговско споразумение, с цел да 

подобрят в максимална степен 

предаването на информация и да го 

адаптират към конкретните участници, 

така че те да могат да се възползват от 

споразуменията; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

разработят действия за повишаване на 

осведомеността на стопанските субекти 

относно сключените споразумения, чрез 

поддържане на редовен диалог с 

професионалните сдружения, 

предприятията и гражданското 

общество; 

62. призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

истинска комуникационна стратегия във 

връзка с търговската политика, както и с 

всяко търговско споразумение, с цел да 

подобрят в максимална степен 

предаването на информация и да го 

адаптират към конкретните участници, 

така че те да могат да се възползват от 

споразуменията; подчертава, че тази 

стратегия трябва да се занимае с 

въпроса за наличието на информация 

преди и по време на търговските 

преговори и подновява призива си към 

Комисията да провежда широки 

консултации с гражданското 

общество и социалните партньори и 

да публикува своевременно оценки на 

въздействието върху устойчивостта; 
настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

действия за повишаване на 

осведомеността на стопанските субекти 

относно сключените споразумения, чрез 

поддържане на редовен диалог с 

професионалните сдружения, 

предприятията и гражданското 

общество; 

Or. en 
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