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6.2.2019 A8-0049/12

Amendamentul 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că terțe părți, cum ar fi 
organizațiile care promovează drepturile 
lucrătorilor și protecția mediului, nu dețin 
calitatea procesuală activă pentru a sesiza 
instanțele și, prin urmare, nu pot interveni 
în calitate de părți afectate pentru a impune 
respectarea obligațiilor investitorilor, însă 
pot contribui la procedurile sistemului 
jurisdicțional în materie de investiții prin 
intermediul unor observații de tip amicus 
curiae; subliniază că instanța pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții constituie în continuare un sistem 
separat destinat exclusiv investitorilor 
străini;

6. subliniază faptul că terțe părți, cum 
ar fi organizațiile care promovează 
drepturile lucrătorilor și protecția mediului, 
nu dețin calitatea procesuală activă pentru 
a sesiza instanțele și, prin urmare, nu pot 
interveni în calitate de părți afectate pentru 
a impune respectarea obligațiilor 
investitorilor, însă pot contribui numai la 
procedurile sistemului jurisdicțional în 
materie de investiții prin intermediul unor 
observații de tip amicus curiae; subliniază 
că instanța pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții constituie în 
continuare un sistem separat destinat 
exclusiv investitorilor străini;
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6.2.2019 A8-0049/13

Amendamentul 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută angajamentul Republicii 
Singapore față de instituirea instanței 
multilaterale dedicate investițiilor, un 
tribunal internațional public și independent, 
care va avea competența de a statua asupra 
litigiilor privind investițiile dintre 
investitori și statele care i-au acceptat 
jurisdicția asupra acordurilor lor bilaterale 
de investiții și al cărui obiectiv suprem 
trebuie să fie de a reforma și de a înlocui 
actualul sistem dezechilibrat, costisitor și 
fragmentat de protecție a investițiilor; 
consideră acordul o piatră de temelie 
esențială în acest scop; încurajează 
Comisia să își continue eforturile de 
sensibilizare a țărilor terțe în vederea 
instituirii instanței multilaterale dedicate 
investițiilor cât mai curând posibil;

9. ia act de angajamentul Republicii 
Singapore față de instituirea instanței 
multilaterale dedicate investițiilor, un 
tribunal internațional public și independent, 
care va avea competența de a statua asupra 
litigiilor privind investițiile dintre 
investitori și statele care i-au acceptat 
jurisdicția asupra acordurilor lor bilaterale 
de investiții și al cărui obiectiv suprem 
trebuie să fie de a reforma și de a înlocui 
actualul sistem dezechilibrat, costisitor și 
fragmentat de protecție a investițiilor; 
consideră acordul o piatră de temelie 
esențială în acest scop; încurajează 
Comisia să își continue eforturile de 
sensibilizare a țărilor terțe în vederea 
instituirii instanței multilaterale dedicate 
investițiilor cât mai curând posibil;
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6.2.2019 A8-0049/14

Amendamentul 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că acordul va 
înlocui tratatele bilaterale de investiții 
(TBI) existente între 13 state membre ale 
UE și Singapore și va asigura astfel o mai 
mare coerență în comparație cu TBI, care 
se bazează pe dispoziții depășite privind 
protecția investițiilor și includ ISDS; 
subliniază că acordul va crea, de asemenea, 
noi drepturi care le vor permite 
investitorilor să introducă reclamații în 
celelalte 15 state membre; subliniază că 
instanțele naționale funcționale reprezintă 
o primă opțiune pentru soluționarea 
litigiilor cu investitorii, însă este de părere 
că acordul constituie un pas important 
înspre reformarea normelor mondiale 
privind protecția investițiilor și 
soluționarea litigiilor;

11. subliniază faptul că acordul va 
înlocui tratatele bilaterale de investiții 
(TBI) existente între 13 state membre ale 
UE și Singapore și va asigura astfel o mai 
mare coerență în comparație cu TBI, care 
se bazează pe dispoziții depășite privind 
protecția investițiilor și includ ISDS; 
subliniază că acordul va crea, de asemenea, 
noi drepturi care le vor permite 
investitorilor să introducă reclamații în 
celelalte 15 state membre; subliniază că 
instanțele naționale funcționale ar trebui să 
reprezinte unica opțiune pentru 
soluționarea litigiilor cu investitorii;
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