
 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

23.5.2018 A8-0166/1 

Pozměňovací návrh  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ma. vzhledem k tomu, že zapojení 

občanské společnosti a sociálních 

partnerů do provádění obchodních dohod 

může posílit legitimitu a účinnost společné 

obchodní politiky; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Pozměňovací návrh  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá členské státy, aby konečně 

odblokovaly postup týkající se mauricijské 

Úmluvy o transparentnosti v rozhodčím 

řízení mezi investorem a státem, když nyní 

Evropský soudní dvůr objasnil otázky 

pravomocí, a Komisi, aby zdvojnásobila 

své úsilí v tomto ohledu; žádá také, aby k 

přezkumu nařízení o zachování právních 

účinků dvoustranných investičních dohod 

členských států došlo dříve než v roce 

2020; 

15. vyzývá členské státy, aby konečně 

odblokovaly postup týkající se mauricijské 

Úmluvy o transparentnosti v rozhodčím 

řízení mezi investorem a státem, když nyní 

Evropský soudní dvůr objasnil otázky 

pravomocí, a Komisi, aby zdvojnásobila 

své úsilí v tomto ohledu; žádá také, aby 

k přezkumu nařízení o zachování právních 

účinků dvoustranných investičních dohod 

členských států došlo dříve než v roce 

2020; vyzývá k tomu, aby spolu s 

přezkumem vznikl legislativní návrh 

s cílem ukončit uplatňování kapitoly 

v nařízení, podle níž mohou členské státy 

sjednávat a podepisovat své vlastní 

bilaterální investiční smlouvy s třetími 

zeměmi, čímž obcházejí standardy 

moderní vyvážené ochrany investic, a to 

nad rámec soukromého rozhodčího 

řízení; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Pozměňovací návrh  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. opakuje svou výzvu EU, aby 

pracovala na odpovídajících a účinných 

řešeních pro zavedení transparentního a 

funkčního systému označování 

„společenské a environmentální 

sledovatelnosti“ v rámci celého výrobního 

řetězce v souladu s Dohodou o technických 

překážkách obchodu WTO a současně 

podporovala podobné kroky na 

mezinárodní úrovni; 

60. opakuje svou výzvu EU, aby 

pracovala na odpovídajících a účinných 

řešeních pro zavedení transparentního, 

funkčního a povinného systému 

označování „společenské 

a environmentální sledovatelnosti“ v rámci 

celého výrobního řetězce v souladu 

s Dohodou o technických překážkách 

obchodu WTO a současně podporovala 

podobné kroky na mezinárodní úrovni 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Pozměňovací návrh  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro komunikaci o obchodní politice i o 

každé dohodě vytvořily skutečnou strategii 

s cílem maximalizovat předávání informací 

a přizpůsobovat je konkrétním subjektům 

tak, aby jim dohody přinášely prospěch 

žádá Komisi a členské státy, aby přijímaly 

opatření s cílem zvyšovat povědomí 

hospodářských subjektů o uzavřených 

dohodách a vést pravidelný podpůrný 

dialog s profesními sdruženími, podniky a 

občanskou společností; 

62. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pro komunikaci o obchodní politice i o 

každé dohodě vytvořily skutečnou strategii 

s cílem maximalizovat předávání informací 

a přizpůsobovat je konkrétním subjektům 

tak, aby jim dohody přinášely prospěch 

zdůrazňuje, že taková strategie musí řešit 

otázku dostupnosti informací před 

obchodními jednáními a v jejich průběhu, 

a připomíná svou výzvu Komisi, aby 

provedla rozsáhlé konzultace s občanskou 

společností a sociálními partnery a včas 

zveřejnila posouzení dopadů na 

udržitelnost; žádá Komisi a členské státy, 

aby přijímaly opatření s cílem zvyšovat 

povědomí hospodářských subjektů 

o uzavřených dohodách a vést pravidelný 

podpůrný dialog s profesními sdruženími, 

podniky a občanskou společností; 

Or. en 

 

 


