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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.1.2016 A8-0009/2 

Módosítás  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ia. mivel a közszolgáltatások széles körére 

vonatkozó horizontális kikötés nem képes 

megfelelő védelmet biztosítani a 

szolgáltatások számára, mivel néhány 

tagállamban sok általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást – különösen a 

szociális szolgáltatásokat, az 

egészségügyet és az oktatást – részben 

magánforrásokból finanszíroznak; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Módosítás  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – viii a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  viiia. építsen be egy olyan mechanizmust 

létrehozó felülvizsgálati záradékot, amely 

bármely félnek lehetőséget kínál a 

megállapodásból való kilépésre, illetve a 

szolgáltatások liberalizációjára vonatkozó 

kötelezettségvállalások felfüggesztésére 

vagy visszavonására, különösen a 

munkaügyi és a szociális normák 

megsértése esetén; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Módosítás  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – i alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

i. zárja ki a közszolgáltatásokat és az 

audiovizuális szolgáltatásokat a 

megállapodás hatálya alól, óvatos 

megközelítést alkalmazzon a kulturális 

szolgáltatások esetében a GATS-ban 

foglalt európai uniós 

kötelezettségvállalások sérelme nélkül; 

törekedjen arra, hogy az aláíró felek, az 

ágazatok és a kormányzati szintek 

ambiciózus kötelezettségeket vállaljanak, 

különösen ami a külföldi piacok további 

megnyitását illeti, tekintettel a 

közbeszerzésekre, a telekommunikációra, a 

közlekedésre, a pénzügyi és a szakmai 

szolgáltatásokra; 

i. zárja ki az akár közforrásokból, akár 

magánforrásokból finanszírozott 
közszolgáltatásokat és az audiovizuális 

szolgáltatásokat a megállapodás hatálya 

alól, óvatos megközelítést alkalmazzon a 

kulturális szolgáltatások esetében a GATS-

ban foglalt európai uniós 

kötelezettségvállalások sérelme nélkül; 

törekedjen arra, hogy az aláíró felek, az 

ágazatok és a kormányzati szintek 

ambiciózus kötelezettségeket vállaljanak, 

különösen ami a külföldi piacok további 

megnyitását illeti, tekintettel a 

közbeszerzésekre, a telekommunikációra, a 

közlekedésre, a pénzügyi és a szakmai 

szolgáltatásokra; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Módosítás  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – iv alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iv. vesse el a felfüggesztési és az 

automatikus beemelési záradékok 

alkalmazását a piaci hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, 

továbbá vesse el az olyan érzékeny 

szektorokra történő alkalmazásukat, mint 

például a köz- és kulturális szolgáltatások, 

a közbeszerzések, a 4. módozat, a 

közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások; 

kellő rugalmasságot tegyen lehetővé az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

újra állami ellenőrzés alá vonásához; őrizze 

meg az EU és a tagállamok jogát arra, hogy 

a GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

iv. vesse el a felfüggesztési és az 

automatikus beemelési záradékok 

alkalmazását valamennyi, a piaci 

hozzáféréssel és a nemzeti bánásmóddal 

kapcsolatos kötelezettségvállalásra, 

továbbá vesse el az olyan érzékeny 

szektorokra történő alkalmazásukat, mint 

például a köz- és kulturális szolgáltatások, 

a közbeszerzések, a 4. módozat, a 

közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások; 

kellő rugalmasságot tegyen lehetővé az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

újra állami ellenőrzés alá vonásához; őrizze 

meg az EU és a tagállamok jogát arra, hogy 

a GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Módosítás  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – xi a alpont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  xia. biztosítsa, hogy a megállapodás 

tartalmazzon egyszerűsített visszavonási 

eljárásokat;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Módosítás  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – i pont – v alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

v. ösztönözze a tagállamokat, hogy vonják 

be nemzeti parlamentjeiket, valamint helyi 

és regionális hatóságaikat, konzultáljanak 

velük, és nyújtsanak számukra állandó 

tájékoztatást a folyamatban lévő 

tárgyalásokról; 

v. ösztönözze a tagállamokat, hogy vonják 

be nemzeti parlamentjeiket, valamint helyi 

és regionális hatóságaikat, konzultáljanak 

velük, és nyújtsanak számukra állandó 

tájékoztatást a folyamatban lévő 

tárgyalásokról; kérje a Tanácsot annak 

biztosítására, hogy a TiSA vegyes 

megállapodás lesz; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Módosítás  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. kéri a Bizottságot, hogy maradéktalanul 

vegye figyelembe ezt az állásfoglalást, és 

az elfogadását követő hat hónapon belül 

adjon választ az abban foglaltakra; 

2. kéri a Bizottságot, hogy maradéktalanul 

vegye figyelembe ezt az állásfoglalást, és 

az elfogadását követő hat hónapon belül 

adjon választ az abban foglaltakra, 

valamint álljon el a TiSA-ra irányuló 

tárgyalásoktól abban az esetben, ha nem 

teljesül az összes fenti ajánlás; 

Or. en 

 

 


