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Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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Tuarascáil A8-0049/2019
David Martin
Comhaontú um Chosaint Infheistíochta AE-Singeapór (rún)
(2018/0095M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 6

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

6. Ag cur i bhfios nach bhfuil aon 
seasamh dlíthiúil ag tríú páirtithe amhail 
eagraíochtaí saothair agus comhshaoil os 
comhair binsí fiosraithe agus nach féidir a 
bheith rannpháirteach, dá bhrí sin, mar 
pháirtithe a ndéantar difear dóibh chun 
oibleagáidí infheisteoirí a fhorfheidhmiú 
ach gur féidir leo rannchuidiú le 
himeachtaí ICS trí mhionteagaisc amicus 
curiae; ag cur i bhfáth gur córas ar 
leithligh fós d’infheisteoirí coigríche 
amháin an chúirt infheistíochta;

6. Ag cur béim ar an bhfíoras nach 
bhfuil aon seasamh dlíthiúil ag tríú 
páirtithe amhail eagraíochtaí saothair agus 
comhshaoil os comhair binsí fiosraithe 
agus nach féidir leo a bheith 
rannpháirteach, dá bhrí sin, mar pháirtithe 
a ndéantar difear dóibh chun oibleagáidí 
infheisteoirí a fhorfheidhmiú ach gurb é 
amháin is féidir leo a dhéanamh ná 
rannchuidiú le himeachtaí ICS trí 
mhionteagaisc amicus curiae. ag cur i 
bhfáth gur córas ar leithligh fós 
d’infheisteoirí coigríche amháin an chúirt 
infheistíochta;
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9. Ag cur in iúl gur díol sásaimh di 
gealltanas Shingeapór maidir leis an gcúirt 
iltaobhach infheistíochta a bhunú, cúirt 
idirnáisiúnta agus neamhspleách phoiblí a 
dtabharfar de chumhacht di díospóidí i 
dtaca le hinfheistíochtaí idir infheisteoirí 
agus stáit inar ghlac siad le dlínse na cúirte 
ar a gconarthaí déthaobhacha infheistíochta 
a éisteacht, agus nach mór é a bheith mar 
sprioc dheiridh aici an córas cosanta 
infheistíochta neamhchothrom agus 
costasach atá ann faoi láthair a athchóiriú 
agus a ionadú; ag meas gur céim 
ríthábhachtach é an comhaontú chun na 
críche sin; á mholadh don Choimisiún 
leanúint lena chuid iarrachtaí teagmháil a 
dhéanamh le tíortha chun an chúirt 
iltaobhach infheistíochta a bhunú chomh 
luath agus is féidir;

9. Ag tabhairt dá haire gealltanas 
Shingeapór maidir leis an gcúirt iltaobhach 
infheistíochta a bhunú, cúirt idirnáisiúnta 
agus neamhspleách phoiblí a dtabharfar de 
chumhacht di díospóidí i dtaca le 
hinfheistíochtaí idir infheisteoirí agus stáit 
inar ghlac siad le dlínse na cúirte ar a 
gconarthaí déthaobhacha infheistíochta a 
éisteacht, agus nach mór é a bheith mar 
sprioc dheiridh aici an córas cosanta 
infheistíochta neamhchothrom agus 
costasach atá ann faoi láthair a athchóiriú 
agus a ionadú; ag meas gur céim 
ríthábhachtach é an comhaontú chun na 
críche sin; á mholadh don Choimisiún 
leanúint lena chuid iarrachtaí teagmháil a 
dhéanamh le tíortha chun an chúirt 
iltaobhach infheistíochta a bhunú chomh 
luath agus is féidir;
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11. Ag cur i bhfios go gcuirfear an 
comhaontú in ionad na gconarthaí 
déthaobhacha infheistíochta atá an cheana 
idir 13 Bhallstát de chuid an Aontais agus 
Singeapór agus ar an gcaoi sin níos mó 
comhleanúnachais a sholáthar ná na 
conarthaí déthaobhacha infheistíochta atá 
bunaithe ar fhorálacha cosanta 
infheistíochta atá as dáta agus lena n-
áirítear ISDS; ag cur i bhfios go gcruthóidh 
an comhaontú cearta nua le haghaidh 
éilimh infheisteoirí sna 15 Bhallstát eile atá 
fágtha; ag cur i bhfáth gurb iad na 
cúirteanna náisiúnta feidhmiúla an 
príomhrogha chun díospóidí infheisteoirí a 
réiteach, ach ag meas gur céim 
thábhachtach é an comhaontú ionsar na 
rialacha domhanda maidir le cosaint 
infheistíochta agus socrú díospóidí a 
athchóiriú;

11. Ag cur i bhfios go gcuirfear an 
comhaontú in ionad na gconarthaí 
déthaobhacha infheistíochta atá ann cheana 
idir 13 Bhallstát de chuid an Aontais agus 
Singeapór agus ar an gcaoi sin níos mó 
comhleanúnachais a sholáthar ná na 
conarthaí déthaobhacha infheistíochta atá 
bunaithe ar fhorálacha cosanta 
infheistíochta atá as dáta agus lena n-
áirítear ISDS; ag cur i bhfios go gcruthóidh 
an comhaontú cearta nua le haghaidh 
éilimh infheisteoirí sna 15 Bhallstát eile atá 
fágtha; ag cur i bhfáth gurb iad na 
cúirteanna náisiúnta feidhmiúla amháin ba 
cheart a bheith mar rogha chun díospóidí 
infheisteoirí a réiteach;
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