
 

AM\1084708PT.doc  PE576.507v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

27.1.2016 A8-0009/2 

Alteração  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  I-A. Considerando que a reserva 

horizontal para um vasto leque de 

serviços públicos não consegue proteger 

devidamente os serviços públicos, visto 

que, em alguns Estados-Membros, muitos 

serviços de interesse económico geral, 

nomeadamente serviços sociais, de saúde 

e educação, são parcialmente financiados 

por privados; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Alteração  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea a) – subalínea viii-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  viii-A. inclua uma cláusula de revisão, 

que estabeleça um mecanismo que 

proporcione a uma parte a oportunidade 

de abandonar o acordo ou de suspender 

ou reverter compromissos relativos à 

liberalização de um serviço, 

nomeadamente no caso de violação de 

normas laborais e sociais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Alteração  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea b) – subalínea i) 

 

Proposta de resolução Alteração 

i. exclua os serviços públicos e os serviços 

audiovisuais do âmbito de aplicação do 

acordo e adote uma abordagem cautelosa 

em relação aos serviços culturais, sem 

prejuízo dos compromissos assumidos pela 

UE no GATS; procure alcançar 

compromissos ambiciosos entre as partes, 

os setores e os níveis de governação, 

nomeadamente uma maior abertura dos 

mercados estrangeiros no que respeita aos 

contratos públicos, às telecomunicações, 

aos transportes e aos serviços profissionais; 

i. exclua os serviços públicos, sejam de 

financiamento público ou privado, e os 

serviços audiovisuais do âmbito de 

aplicação do acordo e adote uma 

abordagem cautelosa em relação aos 

serviços culturais, sem prejuízo dos 

compromissos assumidos pela UE no 

GATS; procure alcançar compromissos 

ambiciosos entre as partes, os setores e os 

níveis de governação, nomeadamente uma 

maior abertura dos mercados estrangeiros 

no que respeita aos contratos públicos, às 

telecomunicações, aos transportes e aos 

serviços financeiros e profissionais; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Alteração  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea b) – subalínea iv) 

 

Proposta de resolução Alteração 

iv. rejeite a aplicação das cláusulas de 

suspensão e de ajustamento aos 

compromissos em matéria de acesso ao 

mercado, bem como a setores sensíveis, 

como os serviços públicos e culturais, os 

contratos públicos, o Modo 4, os 

transportes e os serviços financeiros; 

conceda flexibilidade suficiente para 

permitir que os serviços de interesse 

económico geral voltem a estar sob o 

controlo público; preserve o direito da UE 

e dos Estados-Membros de modificar a sua 

lista de compromissos, em conformidade 

com o GATS; 

iv. rejeite a aplicação das cláusulas de 

suspensão e de ajustamento aos 

compromissos em matéria de acesso ao 

mercado e de tratamento nacional, bem 

como a setores sensíveis, como os serviços 

públicos e culturais, os contratos públicos, 

o Modo 4, os transportes e os serviços 

financeiros; conceda flexibilidade 

suficiente para permitir que os serviços de 

interesse económico geral voltem a estar 

sob o controlo público; preserve o direito 

da UE e dos Estados-Membros de 

modificar a sua lista de compromissos, em 

conformidade com o GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Alteração  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea b) – subalínea xi-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  xi-A. assegure que o acordo inclua 

procedimentos de retirada simplificados;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Alteração  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea i) – subalínea v) 

 

Proposta de resolução Alteração 

v. incite os Estados-Membros a 

envolverem e a consultarem os seus 

parlamentos nacionais, bem como as 

autoridades locais e regionais, e a 

manterem-nos devidamente informados 

sobre as negociações em curso; 

v. incite os Estados-Membros a 

envolverem e a consultarem os seus 

parlamentos nacionais, bem como as 

autoridades locais e regionais, e a 

manterem-nos devidamente informados 

sobre as negociações em curso; exorte o 

Conselho a garantir que o TiSA é um 

acordo misto; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Alteração  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Comissão Europeia que tenha 

plenamente em conta a presente resolução 

e lhe dê resposta no prazo de seis meses a 

contar da data da sua adoção; 

2. Solicita à Comissão Europeia que tenha 

plenamente em conta a presente resolução 

e lhe dê resposta no prazo de seis meses a 

contar da data da sua adoção e que se retire 

das negociações sobre o TISA se todas as 

recomendações acima referidas não 

forem aplicadas; 

Or. en 

 

 


