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6.2.2019 A8-0049/12

Pozmeňujúci návrh 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0095M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú 
organizácie pracovníkov a organizácie na 
ochranu životného prostredia, nemajú 
právne postavenie na podávanie žalôb pred 
tribunálmi, a preto nemôžu participovať 
ako dotknuté strany s cieľom vynucovania 
plnenia povinností investorov, avšak môžu 
prispieť ku konaniam ICS prostredníctvom 
informácií amicus curiae; zdôrazňuje 
skutočnosť, že investičný súd stále tvorí 
samostatný systém pre zahraničných 
investorov;

6. zdôrazňuje, že tretie strany, ako sú 
organizácie pracovníkov a organizácie na 
ochranu životného prostredia, nemajú 
právne postavenie na podávanie žalôb pred 
tribunálmi, a preto nemôžu participovať 
ako dotknuté strany s cieľom vynucovania 
plnenia povinností investorov, avšak môžu 
prispieť ku konaniam ICS prostredníctvom 
informácií amicus curiae; zdôrazňuje, že 
investičný súd stále tvorí samostatný 
systém pre zahraničných investorov;
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6.2.2019 A8-0049/13

Pozmeňujúci návrh 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0095M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta záväzok Singapuru týkajúci sa 
zriadenia mnohostranného investičného 
súdu ako verejného a nezávislého 
medzinárodného súdu, ktorý bude 
oprávnený riešiť spory o investíciách 
medzi investormi a štátmi, ktoré prijali 
jeho právomoc v oblasti ich bilaterálnych 
investičných zmlúv a ktorého konečným 
cieľom musí byť reforma a nahradenie 
súčasného nevyváženého, nákladného a 
roztriešteného režimu ochrany investícií; 
považuje dohodu za kľúčový krok smerom 
k dosiahnutiu tohto cieľa; nabáda Komisiu, 
aby pokračovala vo svojom úsilí o 
oslovovanie tretích krajín s cieľom čo 
najskôr zriadiť mnohostranný investičný 
súd;

9. berie na vedomie záväzok 
Singapuru týkajúci sa zriadenia 
mnohostranného investičného súdu ako 
verejného a nezávislého medzinárodného 
súdu, ktorý bude oprávnený riešiť spory 
o investíciách medzi investormi a štátmi, 
ktoré prijali jeho právomoc v oblasti ich 
bilaterálnych investičných zmlúv a ktorého 
konečným cieľom musí byť reforma 
a nahradenie súčasného nevyváženého, 
nákladného a roztriešteného režimu 
ochrany investícií; považuje dohodu 
za kľúčový krok smerom k dosiahnutiu 
tohto cieľa; nabáda Komisiu, aby 
pokračovala vo svojom úsilí o oslovovanie 
tretích krajín s cieľom čo najskôr zriadiť 
mnohostranný investičný súd;
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6.2.2019 A8-0049/14

Pozmeňujúci návrh 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0049/2019
David Martin
Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie)
(2018/0095M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje skutočnosť, že dohodou 
sa nahradia existujúce bilaterálne 
investičné zmluvy medzi 13 členskými 
štátmi EÚ a Singapurom, a tým sa 
zabezpečí väčšia súdržnosť ako v prípade 
bilaterálnych investičných dohôd, ktoré sú 
založené na zastaraných ustanoveniach 
o ochrane investícií a zahŕňajú 
mechanizmus ISDS; zdôrazňuje, že 
dohodou sa takisto vytvoria nové práva na 
nároky investorov v zostávajúcich 15 
členských štátoch; zdôrazňuje, že funkčné 
vnútroštátne súdy sú hlavnou možnosťou 
na riešenie sporov investorov, považuje 
však dohodu za dôležitý krok smerom k 
reforme globálnych pravidiel o ochrane 
investícií a urovnávaní sporov;

11. zdôrazňuje, že dohodou sa nahradia 
existujúce bilaterálne investičné zmluvy 
medzi 13 členskými štátmi EÚ 
a Singapurom, a tým sa zabezpečí väčšia 
súdržnosť ako v prípade bilaterálnych 
investičných dohôd, ktoré sú založené na 
zastaraných ustanoveniach o ochrane 
investícií a zahŕňajú mechanizmus ISDS; 
zdôrazňuje, že dohodou sa takisto vytvoria 
nové práva na nároky investorov 
v zostávajúcich 15 členských štátoch; 
zdôrazňuje, že funkčné vnútroštátne súdy 
by mali byť jedinou možnosťou na riešenie 
sporov investorov;
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