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23.5.2018 A8-0166/1 

Predlog spremembe  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ma. ker sodelovanje civilne družbe in 

socialnih partnerjev pri izvajanju 

trgovinskih sporazumov lahko okrepi 

legitimnost in učinkovitost skupne 

trgovinske politike; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Predlog spremembe  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva države članice, naj končno 

odpravijo zastoj v postopku v zvezi s 

konvencijo z Mauritiusa o preglednosti pri 

arbitražnem reševanju sporov med 

vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi, 

saj je Sodišče Evropske unije podalo 

pojasnila glede vprašanja pristojnosti, 

Komisijo pa poziva, naj okrepi svoja 

prizadevanja v zvezi s tem; zahteva tudi, da 

se pred letom 2020 opravi pregled uredbe o 

dedovanju dvostranskih sporazumov o 

naložbah, ki jih imajo sklenjene države 

članice; 

15. poziva države članice, naj končno 

odpravijo zastoj v postopku v zvezi s 

konvencijo z Mauritiusa o preglednosti pri 

arbitražnem reševanju sporov med 

vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi, 

saj je Sodišče Evropske unije podalo 

pojasnila glede vprašanja pristojnosti, 

Komisijo pa poziva, naj okrepi svoja 

prizadevanja v zvezi s tem; zahteva tudi, da 

se pred letom 2020 opravi pregled uredbe o 

dedovanju dvostranskih sporazumov o 

naložbah, ki jih imajo sklenjene države 

članice; poziva, naj se pregledu priloži 

zakonodajni predlog za prenehanje 

uporabe poglavja v uredbi, na podlagi 

katerega se lahko države članice same 

pogajajo in podpisujejo dvostranske 

sporazume o naložbah s tretjimi državami, 

s katerimi bi se izognile spoštovanju 

standardov sodobne, uravnotežene zaščite 

naložb, ki bi presegala zasebno arbitražo; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Predlog spremembe  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. ponovno poziva EU, naj si v skladu 

s Sporazumom STO o tehničnih ovirah v 

trgovini prizadeva za ustrezne in 

učinkovite rešitve za uvedbo preglednega 

in delujočega sistema označevanja 

„družbene in okoljske sledljivosti“ vzdolž 

celotne proizvodne verige, sočasno pa 

spodbuja podobne ukrepe na mednarodni 

ravni; 

60. ponovno poziva EU, naj si v skladu 

s Sporazumom STO o tehničnih ovirah v 

trgovini prizadeva za ustrezne, učinkovite 

in obvezne rešitve za uvedbo preglednega 

in delujočega sistema označevanja 

„družbene in okoljske sledljivosti“ vzdolž 

celotne proizvodne verige, sočasno pa 

spodbuja podobne ukrepe na mednarodni 

ravni; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Predlog spremembe  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike 

2017/2070(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo in države članice, 

naj razvijejo pravo komunikacijsko 

strategijo za trgovinsko politiko in za vsak 

trgovinski sporazum, da se bo posredovalo 

čim več informacij, prilagojenih vsakemu 

akterju, da bo lahko izkoristil prednosti 

sporazuma; poziva Komisijo in države, naj 

razvijejo ukrepe za ozaveščanje 

gospodarskih subjektov o sklenjenih 

sporazumih z ohranjanjem rednega dialoga 

s poklicnimi združenji, podjetji in civilno 

družbo; 

62. poziva Komisijo in države članice, 

naj razvijejo pravo komunikacijsko 

strategijo za trgovinsko politiko in za vsak 

trgovinski sporazum, da se bo posredovalo 

čim več informacij, prilagojenih vsakemu 

akterju, da bo lahko izkoristil prednosti 

sporazuma; poudarja, da mora ta 

strategija obravnavati vprašanje 

dostopnosti informacij pred in med 

trgovinskimi pogajanji, ter ponovno 

poziva Komisijo, naj opravi obsežna 

posvetovanja s civilno družbo in 

socialnimi partnerji ter pravočasno objavi 

ocene učinka na trajnostni razvoj; poziva 

Komisijo in države, naj razvijejo ukrepe za 

ozaveščanje gospodarskih subjektov o 

sklenjenih sporazumih z ohranjanjem 

rednega dialoga s poklicnimi združenji, 

podjetji in civilno družbo; 

Or. en 

 

 


