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6.2.2019 A8-0049/12

Amendement 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat derde partijen, 
zoals arbeids- en milieuorganisaties, geen 
juridische status voor de gerechten hebben 
en derhalve geen partij kunnen zijn om de 
verplichtingen van investeerders af te 
dwingen, maar dat zij kunnen bijdragen tot 
de procedures van het ICS via amicus 
curiae opmerkingen; onderstreept dat het 
investeringsgerecht nog altijd een 
afzonderlijk stelsel voor alleen 
buitenlandse investeerders vormt;

6. benadrukt het feit dat derde 
partijen, zoals arbeids- en 
milieuorganisaties, geen juridische status 
voor de gerechten hebben en derhalve geen 
partij kunnen zijn om de verplichtingen 
van investeerders af te dwingen, maar dat 
zij uitsluitend kunnen bijdragen tot de 
procedures van het ICS via amicus curiae 
opmerkingen; onderstreept dat het 
investeringsgerecht nog altijd een 
afzonderlijk stelsel voor alleen 
buitenlandse investeerders vormt;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/13

Amendement 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over de toezegging van 
Singapore met betrekking tot het oprichten 
van het multilateraal investeringsgerecht, 
een openbaar en onafhankelijk 
internationaal gerecht dat bevoegd zal zijn 
te oordelen over geschillen inzake 
investeringen tussen investeerders en staten 
die zijn jurisdictie over hun bilaterale 
investeringsovereenkomsten hebben 
erkend, en dat uiteindelijk tot doel moet 
hebben de huidige onevenwichtige, dure en 
gefragmenteerde regeling inzake 
investeringsbescherming te hervormen en 
te vervangen; beschouwt de overeenkomst 
als een cruciale stap op weg naar dit doel; 
moedigt de Commissie aan met derde 
landen in contact te treden teneinde het 
multilateraal investeringsgerecht zo snel 
mogelijk in te stellen;

9. neemt kennis van de toezegging 
van Singapore met betrekking tot het 
oprichten van het multilateraal 
investeringsgerecht, een openbaar en 
onafhankelijk internationaal gerecht dat 
bevoegd zal zijn te oordelen over 
geschillen inzake investeringen tussen 
investeerders en staten die zijn jurisdictie 
over hun bilaterale 
investeringsovereenkomsten hebben 
erkend, en dat uiteindelijk tot doel moet 
hebben de huidige onevenwichtige, dure en 
gefragmenteerde regeling inzake 
investeringsbescherming te hervormen en 
te vervangen; beschouwt de overeenkomst 
als een cruciale stap op weg naar dit doel; 
moedigt de Commissie aan met derde 
landen in contact te treden teneinde het 
multilateraal investeringsgerecht zo snel 
mogelijk in te stellen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/14

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de overeenkomst 
de bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen 13 
EU‑lidstaten en Singapore zal vervangen, 
waardoor er meer samenhang is in 
vergelijking met de bilaterale 
investeringsverdragen, die gebaseerd zijn 
op achterhaalde bepalingen inzake 
investeringsbescherming en die ISDS 
omvatten; onderstreept dat de 
overeenkomst ook nieuwe rechten zal 
creëren voor claims van investeerders in de 
resterende 15 lidstaten; onderstreept dat 
functionele nationale rechtbanken de eerste 
optie zijn om geschillen tussen 
investeerders op te lossen, maar is van 
oordeel dat de overeenkomst een 
belangrijke stap vormt bij de herziening 
van de mondiale regels inzake 
investeringsbescherming en de 
beslechting van investeringsgeschillen;

11. onderstreept dat de overeenkomst 
de bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen 13 
EU‑lidstaten en Singapore zal vervangen, 
waardoor er meer samenhang is in 
vergelijking met de bilaterale 
investeringsverdragen, die gebaseerd zijn 
op achterhaalde bepalingen inzake 
investeringsbescherming en die ISDS 
omvatten; onderstreept dat de 
overeenkomst ook nieuwe rechten zal 
creëren voor claims van investeerders in de 
resterende 15 lidstaten; onderstreept dat 
functionele nationale rechtbanken de enige 
optie moeten zijn om geschillen tussen 
investeerders op te lossen;

Or. en


