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6.2.2019 A8-0049/12

Alteração 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0049/2019
David Martin
Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura (resolução)
(2018/0095M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Salienta que terceiros como as 
organizações laborais e ambientais não têm 
legitimidade processual perante o tribunal 
e, por conseguinte, não podem participar 
na qualidade de partes afetadas por forma a 
fazer cumprir as obrigações dos 
investidores, mas podem contribuir para os 
processos do sistema de tribunais do 
investimento através de informações 
amicus curiae; sublinha que os tribunais de 
investimento continuam a ser um sistema 
distinto reservado unicamente aos 
investidores estrangeiros; 

6. Realça o facto de terceiros como as 
organizações laborais e ambientais não 
terem legitimidade processual perante o 
tribunal e, por conseguinte, não poderem 
participar na qualidade de partes afetadas 
por forma a fazer cumprir as obrigações 
dos investidores, podendo apenas 
contribuir para os processos do sistema de 
tribunais do investimento através de 
informações amicus curiae; sublinha que os 
tribunais de investimento continuam a ser 
um sistema distinto reservado unicamente 
aos investidores estrangeiros;
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6.2.2019 A8-0049/13

Alteração 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0049/2019
David Martin
Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura (resolução)
(2018/0095M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Congratula-se com o compromisso 
de Singapura em relação à criação do 
tribunal multilateral de investimento, um 
tribunal internacional público e 
independente que terá competência para 
conhecer de litígios entre investidores e 
Estados que tenham aceitado a sua 
jurisdição no que se refere aos respetivos 
tratados de investimento bilaterais e cujo 
objetivo último deve ser superar o atual 
regime de proteção do investimento 
desequilibrado e fragmentado;  considera 
que o acordo representa um passo decisivo 
para esse fim;  incentiva a Comissão a 
prosseguir os seus esforços no sentido de 
sensibilizar os países terceiros para a 
criação, o mais rapidamente possível, do 
tribunal multilateral de investimento;

9. Regista o compromisso de 
Singapura em relação à criação do tribunal 
multilateral de investimento, um tribunal 
internacional público e independente que 
terá competência para conhecer de litígios 
entre investidores e Estados que tenham 
aceitado a sua jurisdição no que se refere 
aos respetivos tratados de investimento 
bilaterais e cujo objetivo último deve ser 
superar o atual regime de proteção do 
investimento desequilibrado e 
fragmentado; considera que o acordo 
representa um passo decisivo para esse 
fim; incentiva a Comissão a prosseguir os 
seus esforços no sentido de sensibilizar os 
países terceiros para a criação, o mais 
rapidamente possível, do tribunal 
multilateral de investimento;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/14

Alteração 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0049/2019
David Martin
Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Singapura (resolução)
(2018/0095M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que o acordo substituirá os 
atuais tratados bilaterais de investimento 
entre 13 Estados-Membros da UE e 
Singapura, proporcionando deste modo 
uma maior coerência em comparação com 
esses tratados, que se baseiam em 
disposições de proteção do investimento 
desatualizadas e incluem o mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores e 
o Estado;  salienta que o acordo criará 
igualmente novos direitos no que se refere 
aos créditos dos investidores nos restantes 
15 Estados-Membros;  frisa que o recurso a 
tribunais nacionais funcionais é uma 
primeira opção para resolver litígios entre 
investidores, mas considera que o acordo 
representa um passo importante na 
reforma das regras mundiais em matéria 
de resolução de litígios;

11. Salienta que o acordo substituirá os 
atuais tratados bilaterais de investimento 
entre 13 Estados-Membros da UE e 
Singapura, proporcionando deste modo 
uma maior coerência em comparação com 
esses tratados, que se baseiam em 
disposições de proteção do investimento 
desatualizadas e incluem o mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores e 
o Estado; salienta que o acordo criará 
igualmente novos direitos no que se refere 
aos créditos dos investidores nos restantes 
15 Estados-Membros; frisa que o recurso a 
tribunais nacionais funcionais não deve ser 
a única opção para resolver litígios entre 
investidores;

Or. en


