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27.1.2016 A-8-0009/2 

Pakeitimas 2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ia. kadangi, taikant horizontaliąją išlygą 

daugybei skirtingų viešųjų paslaugų, 

tinkamos viešųjų paslaugų apsaugos 

užtikrinti negalima, nes kai kuriose 

valstybėse narėse daug visuotinės 

ekonominės svarbos paslaugų, ypač 

socialinės, sveikatos apsaugos ir švietimo 

paslaugos, yra iš dalies finansuojamos 

privačiosiomis lėšomis; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Pakeitimas 3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto viii a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 viiia. įtraukti nuostatą dėl peržiūros, kuria 

nustatomas mechanizmas, suteikiantis 

susitarimo šaliai galimybę pasitraukti iš 

susitarimo arba laikinai nevykdyti 

įsipareigojimų dėl paslaugos 

liberalizavimo, ypač darbo ir socialinių 

standartų pažeidimų atveju, arba juos 

pakeisti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Pakeitimas 4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto i papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i. į susitarimo taikymo sritį neįtraukti 

viešųjų ir garso ir vaizdo paslaugų ir 

laikytis atsargaus požiūrio į kultūros 

paslaugas nepažeidžiant ES pagal GATS 

prisiimtų įsipareigojimų; siekti plataus 

užmojo šalių, sektorių ir vyriausybės 

lygmens įsipareigojimų, ypač toliau 

siekiant atverti užsienio viešųjų pirkimų, 

telekomunikacijų, transporto, finansų ir 

profesinių paslaugų rinkas; 

i. į susitarimo taikymo sritį neįtraukti 

viešųjų paslaugų (neatsižvelgiant į tai, ar 

jos finansuojamos viešosiomis ar 

privačiomis lėšomis) bei garso ir vaizdo 

paslaugų ir laikytis atsargaus požiūrio į 

kultūros paslaugas, nedarant poveikio ES 

pagal GATS prisiimtiems 

įsipareigojimams; siekti, kad visų 

susitarimo šalių, sektorių ir valdymo 

lygmenų įsipareigojimai būtų plataus 

užmojo, ypač toliau siekiant atverti 

užsienio viešųjų pirkimų, 

telekomunikacijų, transporto, finansų ir 

profesinių paslaugų rinkas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Pakeitimas 5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto iv papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

iv. nepritarti neveikimo ir reketo sąlygų 

taikymui su patekimu į rinką susijusiems 

įsipareigojimams ir nepritarti jų taikymui 

pažeidžiamiems sektoriams, pvz., 

viešosioms ir kultūros paslaugoms, 

viešiesiems pirkimams, 4-ajam paslaugų 

teikimo būdui, transportui ir finansinėms 

paslaugoms; suteikti pakankamą 

lankstumą, kad visuotinės svarbos 

ekonominių paslaugų kontrolę vėl būtų 

galima patikėti valstybei; išsaugoti ES ir 

valstybių narių teisę pakeisti savo 

įsipareigojimų tvarkaraštį pagal GATS; 

iv. nepritarti neveikimo (angl. standstill) ir 

negrįžtamumo (angl. ratchet) nuostatų 

taikymui visiems su patekimu į rinką 

susijusiems įsipareigojimams ir 

nacionalinio režimo įsipareigojimams, 

taip pat nepritarti jų taikymui 

pažeidžiamiems sektoriams, pvz., 

viešosioms ir kultūros paslaugoms, 

viešiesiems pirkimams, 4-ajam paslaugų 

teikimo būdui, transportui ir finansinėms 

paslaugoms; suteikti pakankamą 

lankstumą, kad visuotinės svarbos 

ekonominių paslaugų kontrolę vėl būtų 

galima pavesti valstybei; išsaugoti ES ir 

valstybių narių teisę pakeisti savo 

įsipareigojimų tvarkaraštį pagal GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Pakeitimas 6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto xi a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 xia. užtikrinti, kad į susitarimą būtų 

įtraukta supaprastinta pasitraukimo 

(angl. withdrawal) procedūra;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Pakeitimas 7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies i punkto v papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

v. raginti valstybes nares įtraukti į derybas 

savo nacionalinius parlamentus, taip pat 

vietos ir regioninės valdžios institucijas, ir 

su jomis konsultuotis bei tinkamai 

informuoti apie vykstančias derybas; 

v. raginti valstybes nares įtraukti į derybas 

savo nacionalinius parlamentus, vietos ir 

regioninės valdžios institucijas ir su jais 

konsultuotis bei tinkamai juos informuoti 

apie vykstančias derybas; paraginti Tarybą 

užtikrinti, kad TISA būtų mišrus 

susitarimas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Pakeitimas 8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. prašo Komisijos visapusiškai atsižvelgti 

į šią rezoliuciją ir per šešis mėnesius nuo 

jos priėmimo dienos pateikti atsakymą; 

2. prašo Komisijos visapusiškai atsižvelgti 

į šią rezoliuciją ir per šešis mėnesius nuo 

jos priėmimo dienos pateikti atsakymą, 

taip pat pasitraukti iš derybų dėl TISA, jei 

nebus įgyvendintos visos pirmiau 

pateiktos rekomendacijos; 

Or. en 

 

 


