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6.2.2019 A8-0049/2

Amendamentul 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE și Singapore au în 
comun aceleași valori fundamentale, 
printre care democrația, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului, 
diversitatea culturală și lingvistică și un 
angajament ferm față de schimburile 
comerciale reglementate în sistemul 
comercial multilateral;

A. respingând Acordul privind 
protecția investițiilor și sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții 
dintre Singapore și Uniunea Europeană; 
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6.2.2019 A8-0049/3

Amendamentul 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Singapore este de departe 
cel mai important partener al UE din Asia 
de Sud-Est, asigurând aproape o treime din 
comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și 
ASEAN și aproximativ două treimi din 
investițiile dintre cele două regiuni; 
întrucât peste 10 000 de întreprinderi 
europene își au birourile regionale în 
Singapore și operează în condiții normale, 
într-un cadru caracterizat de securitate și 
certitudine juridică; 

D. întrucât Singapore este de departe 
cel mai important partener al UE din Asia 
de Sud-Est, asigurând aproape o treime din 
comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și 
ASEAN și aproximativ două treimi din 
investițiile dintre cele două regiuni; 
întrucât peste 10 000 de întreprinderi 
europene își au birourile regionale sau 
cutiile poștale în Singapore și operează în 
condiții normale, într-un cadru caracterizat 
de securitate și certitudine juridică;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Amendamentul 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât economiile dezvoltate cu 
sisteme judiciare care funcționează 
corespunzător fac ca nevoia unor 
mecanisme de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat să fie mai puțin 
importantă, deși aceste mecanisme pot 
asigura soluționarea mai rapidă a 
litigiilor; întrucât, cu toate acestea, 
înființarea unei instanțe multilaterale 
independente pentru soluționarea litigiilor 
în materie de investiții ar consolida 
încrederea în sistem și securitatea 
juridică;

K. întrucât economiile dezvoltate cu 
sisteme judiciare care funcționează 
corespunzător fac ca nevoia unor 
mecanisme de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat să nu mai existe; 
întrucât, în plus, ISDS, chiar și atunci 
când a fost redenumită „ICS”, eludează 
instanțele naționale și conduce la decizii 
neechilibrate în favoarea unor interese 
speciale și a unor regresiuni democratice;

Or. en



AM\1176377RO.docx PE635.310v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0049/5

Amendamentul 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât părțile s-au angajat să 
urmărească instituirea unei instanțe 
multilaterale pentru soluționarea litigiilor 
în materie de investiții, o inițiativă 
puternic susținută de Parlament;

eliminat

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Amendamentul 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută noua abordare a UE în 
materie de protecție a investițiilor și 
mecanismul de punere în aplicare a 
acesteia (ICS), care înlocuiesc atât 
soluționarea controversată a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS), abordând unele 
dintre deficiențele acestuia, cât și 
abordările individuale urmate de statele 
membre ale UE în tratatele bilaterale de 
investiții (TBI) existente;

1. ia act de noua abordare a UE în 
materie de protecție a investițiilor și 
mecanismul de punere în aplicare a 
acesteia (ICS), care înlocuiesc atât 
soluționarea controversată a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS), cât și abordările 
individuale urmate de statele membre ale 
UE în tratatele bilaterale de investiții (TBI) 
existente; observă că mai multe studii au 
arătat că sistemul jurisdicțional în materie 
de investiții nu ar modifica în niciun fel 
drepturile extrem de extinse de care 
beneficiază investitorii străini în temeiul 
tratatelor de investiții actuale;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Amendamentul 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră esențial faptul că acordul 
va asigura un nivel ridicat de protecție a 
investițiilor, de transparență și de 
responsabilitate, garantând, în același 
timp, dreptul celor două părți de a 
reglementa la toate nivelurile 
guvernamentale și de a urmări obiective de 
politici publice legitime, cum ar fi 
sănătatea publică și protecția mediului; 
subliniază că, dacă o parte reglementează 
într-un mod care afectează negativ o 
investiție sau contravine așteptărilor 
investitorului legate de profit, acest lucru 
nu constituie, în sine, o încălcare a 
standardelor în materie de protecție a 
investițiilor și nu necesită, prin urmare, 
nicio compensare; subliniază că acordul nu 
trebuie să restricționeze în niciun fel 
autonomia partenerilor sociali și drepturile 
sindicatelor;

2. consideră esențial faptul că acordul 
va garanta dreptul celor două părți de a 
reglementa la toate nivelurile 
guvernamentale și de a urmări obiective de 
politici publice legitime, cum ar fi, dar 
fără a se limita la sănătatea publică și 
protecția mediului; subliniază că, dacă o 
parte reglementează într-un mod care 
afectează negativ o investiție sau 
contravine așteptărilor investitorului legate 
de profit, acest lucru nu constituie, în sine, 
o încălcare a standardelor în materie de 
protecție a investițiilor și nu necesită, prin 
urmare, nicio compensare; subliniază că 
acordul nu trebuie să restricționeze în 
niciun fel autonomia partenerilor sociali și 
drepturile sindicatelor;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Amendamentul 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. observă că nu sunt avute în vedere 
garanții care să împiedice sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții să 
creeze un efect de relaxare normativă 
amenințând un guvern cu aducerea în 
fața justiției pentru a preîntâmpina riscul 
elaborării sau adoptării unei legi 
nedorite;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Amendamentul 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că ICS are în vedere 
înființarea unui tribunal permanent de 
primă instanță pentru investiții și a unei 
curți de apel, ai căror membri vor trebui să 
dețină calificări comparabile cu cele 
deținute de judecătorii Curții Internaționale 
de Justiție, inclusiv expertiză în drept 
internațional public și nu doar în drept 
comercial, și vor trebui să respecte norme 
stricte de independență, integritate și 
comportament etic prin intermediul unui 
cod de conduită obligatoriu conceput 
pentru a preveni conflictele de interese;

4. reamintește că ICS are în vedere 
înființarea unui tribunal permanent de 
primă instanță pentru investiții și a unei 
curți de apel, ai căror membri vor trebui să 
dețină calificări comparabile cu cele 
deținute de judecătorii Curții Internaționale 
de Justiție, inclusiv expertiză în drept 
internațional public și nu doar în drept 
comercial, și vor trebui să respecte în mod 
teoretic norme stricte de independență, 
integritate și comportament etic prin 
intermediul unui cod de conduită 
obligatoriu conceput pentru a preveni 
conflictele de interese;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Amendamentul 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 4a. reamintește că, în prezent, sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții, 
astfel cum este prevăzut de CETA, face 
obiectul unui aviz care urmează să fie 
emis de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, urmând a stabili în ce măsură 
acest sistem este compatibil cu tratatele 
UE și că, prin urmare, un semnal din 
partea Parlamentului cu privire la 
sistemul jurisdicțional în materie de 
investiții ar avea, în acest moment, un 
caracter profund contraproductiv;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Amendamentul 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0049/2019
David Martin
Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0095M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că normele în materie 
de transparență se vor aplica procedurilor 
în instanță, precum și faptul că 
documentele aferente cauzelor vor fi făcute 
publice, iar audierile vor fi deschise 
publicului; este de părere că o mai mare 
transparență va contribui la generarea 
încrederii publice în sistem; salută, în 
plus, claritatea în ceea ce privește motivele 
în baza cărora pot fi introduse reclamații de 
către investitori, care asigură o 
transparență și o corectitudine 
suplimentară a procesului;

5. salută faptul că normele în materie 
de transparență se vor aplica procedurilor 
în instanță, precum și faptul că 
documentele aferente cauzelor vor fi făcute 
publice, iar audierile vor fi deschise 
publicului; salută, în plus, claritatea în ceea 
ce privește motivele în baza cărora pot fi 
introduse reclamații de către investitori;

Or. en


