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23.5.2018 A8-0166/1 

Amendement  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat de betrokkenheid 

van het maatschappelijk middenveld en de 

sociale partners bij de uitvoering van de 

handelsovereenkomsten de legitimiteit en 

doeltreffendheid van het 

gemeenschappelijk handelsbeleid kan 

vergroten; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Amendement  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de lidstaten om eindelijk 

de procedure ten aanzien van het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake 

transparantie van op een verdrag 

gebaseerde arbitrage tussen investeerders 

en staten te deblokkeren nu het Hof van 

Justitie duidelijkheid heeft geschapen in 

bevoegdheidskwesties, en de Commissie 

om haar inspanningen in dit opzicht te 

verdubbelen; wenst ook dat de herziening 

voor 2020 van de 

uitzonderingsverordening voor door de 

lidstaten gehandhaafde bilaterale 

investeringsovereenkomsten wordt 

vervroegd; 

15. verzoekt de lidstaten om eindelijk 

de procedure ten aanzien van het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake 

transparantie van op een verdrag 

gebaseerde arbitrage tussen investeerders 

en staten te deblokkeren nu het Hof van 

Justitie duidelijkheid heeft geschapen in 

bevoegdheidskwesties, en de Commissie 

om haar inspanningen in dit opzicht te 

verdubbelen; wenst ook dat de herziening 

voor 2020 van de 

uitzonderingsverordening voor door de 

lidstaten gehandhaafde bilaterale 

investeringsovereenkomsten wordt 

vervroegd; vraagt dat deze herziening 

wordt gekoppeld aan een 

wetgevingsvoorstel dat de toepassing 

beëindigt van het hoofdstuk van de 

verordening waarbij lidstaten de 

mogelijkheid hebben tot het 

onderhandelen over en ondertekenen van 

eigen investeringsovereenkomsten met 

derde landen, waardoor zij de normen 

voor moderne, evenwichtige 

investeringsbescherming die verder gaat 

dan particuliere arbitrage kunnen 

omzeilen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Amendement  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. verzoekt de EU eens te meer te 

werken aan passende en efficiënte 

oplossingen voor de invoering van een 

transparant en goed functionerend 

etiketteringssysteem voor "sociale en 

milieutraceerbaarheid" in alle stadia van de 

productieketen, in overeenstemming met 

de TBT-overeenkomst van de WTO, en 

tegelijkertijd te ijveren voor soortgelijke 

acties op internationaal niveau; 

60. verzoekt de EU eens te meer te 

werken aan passende en efficiënte 

oplossingen voor de invoering van een 

transparant, goed functionerend en 

verplicht etiketteringssysteem voor 

"sociale en milieutraceerbaarheid" in alle 

stadia van de productieketen, in 

overeenstemming met de TBT-

overeenkomst van de WTO, en 

tegelijkertijd te ijveren voor soortgelijke 

acties op internationaal niveau; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Amendement  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

2017/2070(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan een echte 

communicatiestrategie voor het 

handelsbeleid en rond elke 

handelsovereenkomst uit te werken om zo 

veel mogelijk informatie door te geven en 

deze af te stemmen op alle 

belanghebbenden, zodat zij van de 

overeenkomsten kunnen profiteren; 

verzoekt de Commissie en de staten om 

bewustmakingsacties voor de 

marktdeelnemers op te zetten over de 

gesloten overeenkomsten en een 

regelmatige dialoog te voeren met de 

beroepsorganisaties, het bedrijfsleven en 

het maatschappelijk middenveld; 

62. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan een echte 

communicatiestrategie voor het 

handelsbeleid en rond elke 

handelsovereenkomst uit te werken om zo 

veel mogelijk informatie door te geven en 

deze af te stemmen op alle 

belanghebbenden, zodat zij van de 

overeenkomsten kunnen profiteren; 

benadrukt dat deze strategie het probleem 

van de beschikbaarheid van informatie 

vóór en tijdens onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten moet aanpakken, 

en herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om uitgebreid overleg te 

voeren met het maatschappelijk 

middenveld en de sociale partners en om 

tijdig duurzaamheidseffectbeoordelingen 

te publiceren; verzoekt de Commissie en 

de staten om bewustmakingsacties voor de 

marktdeelnemers op te zetten over de 

gesloten overeenkomsten en een 

regelmatige dialoog te voeren met de 

beroepsorganisaties, het bedrijfsleven en 

het maatschappelijk middenveld; 

Or. en 

 

 


