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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/2 

Τροπολογία  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Iα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νξηδόληηα 

επηθύιαμε γηα επξύ θάζκα δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ δελ επαξθεί γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε 

πνιιέο ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, ηδίσο δε θνηλσληθέο, 

πγεηνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηνύληαη ελ κέξεη κε 

ηδησηηθή ρξεκαηνδόηεζε· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Τροπολογία  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο α – σημείι viii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  viii α. λα ζπκπεξηιάβεη ξήηξα 

αλαζεώξεζεο γηα ηελ θαζηέξσζε 

κεραληζκνύ πνπ λα επηηξέπεη ζηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε λα απνρσξήζνπλ από 

ηε ζπκθσλία, ή λα αλαζηείινπλ ή 

αλαθαιέζνπλ ηηο δεζκεύζεηο γηα 

ειεπζέξσζε κηαο ππεξεζίαο, ηδίσο ζε 

πεξίπησζε παξαβηάζεσλ ησλ 

εξγαζηαθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνηύπσλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Τροπολογία  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο β  – σημείο i 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

i. λα εμαηξέζεη ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη 

ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο από ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο θαη λα 

πηνζεηήζεη ζπλεηή πξνζέγγηζε όζνλ 

αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ δεζκεύζεσλ ηεο ΕΕ ζην 

πιαίζην ηεο GATS· λα επηδηώμεη ηελ 

αλάιεςε θηιόδνμσλ δεζκεύζεσλ από όια 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη γηα όινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ην άλνηγκα αγνξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηνπο ηνκείο ησλ δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ησλ 

κεηαθνξώλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ· 

i. λα εμαηξέζεη ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεοείηε 

ιακβάλνπλ δεκόζηα είηε ηδησηηθή 

ρξεκαηνδόηεζε, θαη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο 

ππεξεζίεο από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

ζπκθσλίαο, λα αθνινπζήζεη ζπλεηή 

πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο 

ππεξεζίεο κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

δεζκεύζεσλ ηεο ΕΕ ζην πιαίζην ηεο 

GATS· λα επηδηώμεη ηελ αλάιεςε 

θηιόδνμσλ δεζκεύζεσλ από όια ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε θαη γηα όινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ην άλνηγκα αγνξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζηνπο ηνκείο ησλ δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ησλ 

κεηαθνξώλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Τροπολογία  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο β  – σημείο iv 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

iv. λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ξεηξώλ πξνζαξκνγήο θαη λα απνξξίςεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, 

όπσο νη δεκόζηεο θαη πνιηηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ν 

ηξόπνο 4, νη κεηαθνξέο θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα 

επηηξέςεη επαξθή επειημία ώζηε νη 

ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ζπκθέξνληνο λα ηεζνύλ εθ λένπ ππό 

δεκόζην έιεγρν· λα δηαηεξήζεη ην 

δηθαίσκα ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

ηξνπνπνηνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

δεζκεύζεσλ ζύκθσλα κε ηελ GATS· 

iv. λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ξεηξώλ πξνζαξκνγήο ζε όιεο ηηο 

δεζκεύζεηο γηα πξόζβαζε ζηελ αγνξάθαη 

εζληθή κεηαρείξηζεθαη λα απνξξίςεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, 

όπσο νη δεκόζηεο θαη πνιηηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ν 

ηξόπνο 4, νη κεηαθνξέο θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα 

επηηξέςεη επαξθή επειημία ώζηε νη 

ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ 

ζπκθέξνληνο λα ηεζνύλ εθ λένπ ππό 

δεκόζην έιεγρν· λα δηαηεξήζεη ην 

δηθαίσκα ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

ηξνπνπνηνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

δεζκεύζεσλ ζύκθσλα κε ηελ GATS· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Τροπολογία  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο β – σημείι xi α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  xi α. λα εμαζθαιίζεη όηη ε ζπκθσλία 

πεξηιακβάλεη απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο·  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Τροπολογία  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο θ  – σημείο v 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

v. λα ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθώλ 

ηνπο θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαζώο θαη ηελ 

δηαβνύιεπζε καδί ηνπο, θαη λα ηα ηεξεί 

επαξθώο ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο ελ 

εμειίμεη δηαπξαγκαηεύζεηο· 

v. λα ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθώλ 

ηνπο θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαζώο θαη ηελ 

δηαβνύιεπζε καδί ηνπο, θαη λα ηα ηεξεί 

επαξθώο ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο ελ 

εμειίμεη δηαπξαγκαηεύζεηο· λα δεηήζεη 

από ην Σπκβνύιην λα εμαζθαιίζεη όηη ε 

TiSA ζα είλαη κηθηή ζπκθσλία· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Τροπολογία  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

πιήξσο ππόςε ην παξόλ ςήθηζκα θαη λα 

απαληήζεη ζε απηό εληόο έμη κελώλ από 

ηελ έγθξηζή ηνπ· 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

πιήξσο ππόςε ην παξόλ ςήθηζκα θαη λα 

απαληήζεη ζε απηό εληόο έμη κελώλ από 

ηελ έγθξηζή ηνπ, θαη λα απνρσξήζεη από 

ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο TiSA ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πηνζεηεζνύλ όιεο νη 

αλσηέξσ ζπζηάζεηο· 

Or. en 

 

 


