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23.5.2018 A8-0166/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže zapojenie občianskej 

spoločnosti a sociálnych partnerov do 

vykonávania obchodných dohôd môže 

posilniť legitímnosť a účinnosť spoločnej 

obchodnej politiky; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyzýva členské štáty, aby konečne 

odblokovali postup týkajúci sa 

maurícijského dohovoru o transparentnosti 

pri rozhodcovských konaniach medzi 

investorom a štátom, keďže Európsky 

súdny dvor už objasnil otázky právomoci, a 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

znásobila svoje úsilie; požaduje tiež, aby sa 

preskúmanie nariadenia o ochrane 

predchádzajúceho stavu dvojstranných 

investičných zmlúv členských štátov 

uskutočnilo skôr než v roku 2020; 

15. vyzýva členské štáty, aby konečne 

odblokovali postup týkajúci sa 

maurícijského dohovoru o transparentnosti 

pri rozhodcovských konaniach medzi 

investorom a štátom, keďže Európsky 

súdny dvor už objasnil otázky právomoci, a 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

znásobila svoje úsilie; požaduje tiež, aby sa 

preskúmanie nariadenia o ochrane 

predchádzajúceho stavu dvojstranných 

investičných zmlúv členských štátov 

uskutočnilo skôr než v roku 2020; žiada, 

aby bol k preskúmaniu pripojený 

legislatívny návrh na ukončenie 

uplatňovania kapitoly nariadenia, na 

základe ktorej môžu členské štáty rokovať 

o vlastných dvojstranných investičných 

dohodách s tretími krajinami a 

podpisovať ich, čím sa obchádzajú normy 

modernej, vyváženej ochrany investícií 

presahujúcej rámec súkromných 

rozhodcovských konaní; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. opakuje svoju výzvu pre EÚ, aby 

pracovala na vhodných a účinných 

riešeniach na zavedenie transparentného a 

fungujúceho systému označovania 

zameraného na „sociálnu a 

environmentálnu vysledovateľnosť“ 

naprieč celým výrobným reťazcom, a to v 

súlade s Dohodou WTO/TBT, pričom bude 

súčasne podporovať podobné činnosti na 

medzinárodnej úrovni; 

60. opakuje svoju výzvu pre EÚ, aby 

pracovala na vhodných a účinných 

riešeniach na zavedenie transparentného, 

fungujúceho a povinného systému 

označovania zameraného na „sociálnu a 

environmentálnu vysledovateľnosť“ 

naprieč celým výrobným reťazcom, a to v 

súlade s Dohodou WTO/TBT, pričom bude 

súčasne podporovať podobné činnosti na 

medzinárodnej úrovni; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky 

2017/2070(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. žiada Komisiu a členské štáty, aby 

vyvinuli skutočnú stratégiu komunikácie o 

obchodnej politike, ako aj o každej 

obchodnej dohode s cieľom zabezpečiť 

sprostredkovanie čo najväčšieho objemu 

informácií a tieto informácie prispôsobiť 

konkrétnym zainteresovaným stranám, aby 

tak mohli mať z dohôd prospech; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

opatrenia na zvýšenie povedomia 

hospodárskych aktérov o uzatvorených 

dohodách a aby udržiavali pravidelný 

dialóg s profesijnými združeniami, 

podnikmi a občianskou spoločnosťou; 

62. žiada Komisiu a členské štáty, aby 

vyvinuli skutočnú stratégiu komunikácie o 

obchodnej politike, ako aj o každej 

obchodnej dohode s cieľom zabezpečiť 

sprostredkovanie čo najväčšieho objemu 

informácií a tieto informácie prispôsobiť 

konkrétnym zainteresovaným stranám, aby 

tak mohli mať z dohôd prospech; 

zdôrazňuje, že takáto stratégia sa musí 

zaoberať otázkou dostupnosti informácií 

pred obchodnými rokovaniami a počas 

nich, a pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby uskutočnila rozsiahle konzultácie s 

občianskou spoločnosťou a sociálnymi 

partnermi a včas uverejnila posúdenia 

vplyvu na udržateľnosť; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby vypracovali opatrenia 

na zvýšenie povedomia hospodárskych 

aktérov o uzatvorených dohodách a aby 

udržiavali pravidelný dialóg s profesijnými 

združeniami, podnikmi a občianskou 

spoločnosťou; 

Or. en 

 

 


