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23.5.2018 A8-0166/1 

Amendamentul  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât implicarea societății civile 

și a partenerilor sociali în punerea în 

aplicare a acordurilor comerciale poate 

spori legitimitatea și eficacitatea politicii 

comerciale comune; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Amendamentul  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită statelor membre să 

deblocheze în sfârșit procedura privind 

Convenția din Mauritius a Națiunilor Unite 

privind transparența în arbitrajul litigiilor 

între state și investitori realizat în baza 

tratatelor, acum, după ce Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene a clarificat chestiuni 

legate de competență, iar Comisiei îi 

solicită să își dubleze eforturile în această 

privință; solicită, de asemenea, ca 

revizuirea clauzei de anterioritate pentru 

tratatele bilaterale de investiții gestionate 

de statele membre să aibă loc mai devreme 

de 2020; 

15. solicită statelor membre să 

deblocheze în sfârșit procedura privind 

Convenția din Mauritius a Națiunilor Unite 

privind transparența în arbitrajul litigiilor 

între state și investitori realizat în baza 

tratatelor, acum, după ce Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene a clarificat chestiuni 

legate de competență, iar Comisiei îi 

solicită să își dubleze eforturile în această 

privință; solicită, de asemenea, ca 

revizuirea clauzei de anterioritate pentru 

tratatele bilaterale de investiții gestionate 

de statele membre să aibă loc mai devreme 

de 2020; solicită ca revizuirea să fie 

însoțită de o propunere legislativă vizând 

întreruperea aplicării capitolului din 

regulament conform căruia statele 

membre pot negocia și semna propriile 

tratate bilaterale de investiții cu țările 

terțe, cu eludarea standardelor privind 

protecția modernă, echilibrată a 

investițiilor dincolo de arbitrajul privat; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

23.5.2018 A8-0166/3 

Amendamentul  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

60. invită din nou UE să acționeze 

pentru a ajunge la soluții eficiente și 

adecvate pentru introducerea unui sistem 

de etichetare transparent și funcțional, al 

„trasabilității sociale și de mediu” de-a 

lungul întregului lanț de producție, în 

conformitate cu Acordul privind BTC al 

OMC, promovând în paralel și acțiuni 

similare la nivel internațional; 

60. invită din nou UE să acționeze 

pentru a ajunge la soluții eficiente și 

adecvate pentru introducerea unui sistem 

de etichetare transparent, funcțional și 

obligatoriu al „trasabilității sociale și de 

mediu” de-a lungul întregului lanț de 

producție, în conformitate cu Acordul 

privind BTC al OMC, promovând în 

paralel și acțiuni similare la nivel 

internațional; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Amendamentul  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. solicită Comisiei și statelor membre 

să elaboreze o strategie veritabilă de 

comunicare pentru politica comercială 

comună, precum și în jurul fiecărui acord 

comercial, pentru a maximiza transmiterea 

informațiilor, și să o adapteze în funcție de 

fiecare persoană interesată, pentru a le 

permite tuturor să beneficieze de pe urma 

acordurilor; invită Comisia și statele să 

elaboreze acțiuni de sensibilizare a 

actorilor economici în privința acordurilor 

încheiate, menținând un dialog regulat cu 

federațiile profesionale, cu întreprinderile 

și cu societatea civilă; 

62. solicită Comisiei și statelor membre 

să elaboreze o strategie veritabilă de 

comunicare pentru politica comercială 

comună, precum și în jurul fiecărui acord 

comercial, pentru a maximiza transmiterea 

informațiilor, și să o adapteze în funcție de 

fiecare persoană interesată, pentru a le 

permite tuturor să beneficieze de pe urma 

acordurilor; subliniază că această strategie 

trebuie să abordeze problema 

disponibilității informațiilor înainte de 

negocierile comerciale și în timpul 

acestora și reiterează solicitarea adresată 

Comisiei de a derula consultări extinse cu 

societatea civilă și cu partenerii sociali și 

de a publica evaluările impactului asupra 

dezvoltării durabile în timp util; invită 

Comisia și statele să elaboreze acțiuni de 

sensibilizare a actorilor economici în 

privința acordurilor încheiate, menținând 

un dialog regulat cu federațiile 

profesionale, cu întreprinderile și cu 

societatea civilă; 

Or. en 

 

 


