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Изменение 12
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че трети страни, като 
организации по труда и за опазване на 
околната среда, не притежават 
процесуална правоспособност и 
следователно не могат да участват като 
засегнати страни за прилагане на 
задълженията на инвеститорите, но 
могат да подпомагат производствата на 
инвестиционната съдебна система чрез 
становища amicus curiae; подчертава 
факта, че инвестиционният съд 
продължава да бъде отделна система, 
само за чуждестранните инвеститори;

6. подчертава факта, че трети 
страни, като организации по труда и за 
опазване на околната среда, не 
притежават процесуална 
правоспособност и следователно не 
могат да участват като засегнати страни 
за прилагане на задълженията на 
инвеститорите, но могат да подпомагат 
производствата на инвестиционната 
съдебна система чрез становища amicus 
curiae; подчертава факта, че 
инвестиционният съд продължава да 
бъде отделна система, само за 
чуждестранните инвеститори;
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Изменение 13
Еманюел Морел, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. приветства ангажимента на 
Сингапур във връзка със създаването на 
многостранния инвестиционен съд – 
независим публичен международен съд, 
който ще бъде оправомощен да 
разглежда спорове относно инвестиции 
между инвеститори и държави, които са 
приели неговата компетентност по 
отношение на сключените от тях 
двустранни инвестиционни 
споразумения, и чиято крайна цел 
трябва да бъде реформирането и 
замяната на настоящия небалансиран, 
скъпо струващ и фрагментиран режим 
за закрила на инвестициите; счита, че 
споразумението е от решаващо значение 
за постигането на тази цел; насърчава 
Комисията да продължи да полага 
усилия за диалог с трети държави с цел 
създаването на многостранния 
инвестиционен съд във възможно най-
кратки срокове;

9. отбелязва ангажимента на 
Сингапур във връзка със създаването на 
многостранния инвестиционен съд – 
независим публичен международен съд, 
който ще бъде оправомощен да 
разглежда спорове относно инвестиции 
между инвеститори и държави, които са 
приели неговата компетентност по 
отношение на сключените от тях 
двустранни инвестиционни 
споразумения, и чиято крайна цел 
трябва да бъде реформирането и 
замяната на настоящия небалансиран, 
скъпо струващ и фрагментиран режим 
за закрила на инвестициите; счита, че 
споразумението е от решаващо значение 
за постигането на тази цел; насърчава 
Комисията да продължи да полага 
усилия за диалог с трети държави с цел 
създаването на многостранния 
инвестиционен съд във възможно най-
кратки срокове;
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Изменение 14
Еманюел Морел, Ане-Мари Миньор, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава факта, че 
споразумението ще замени действащите 
двустранни инвестиционни 
споразумения между 13 държави – 
членки на ЕС, и Сингапур и по този 
начин ще осигури по-голяма 
съгласуваност в сравнение с 
двустранните инвестиционни 
споразумения, които се основават на 
остарели разпоредби за защита на 
инвестициите и включват механизма за 
уреждане на спорове между инвеститор 
и държава; подчертава, че 
споразумението ще създаде също нови 
права за искове на инвеститорите в 
другите 15 държави членки; подчертава, 
че функционалните национални 
съдилища са първата инстанция за 
решаване на инвестиционни спорове, но 
счита, че споразумението е важна 
стъпка към реформа на правилата 
относно защитата на инвестициите 
и уреждането на спорове на световно 
равнище;

11. подчертава факта, че 
споразумението ще замени действащите 
двустранни инвестиционни 
споразумения между 13 държави – 
членки на ЕС, и Сингапур и по този 
начин ще осигури по-голяма 
съгласуваност в сравнение с 
двустранните инвестиционни 
споразумения, които се основават на 
остарели разпоредби за защита на 
инвестициите и включват механизма за 
уреждане на спорове между инвеститор 
и държава; подчертава, че 
споразумението ще създаде също нови 
права за искове на инвеститорите в 
другите 15 държави членки; подчертава, 
че функционалните национални 
съдилища следва да бъдат 
единствената инстанция за решаване 
на инвестиционни спорове;
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