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27.1.2016 A8-0009/2 

Amendamentul  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât rezerva orizontală pentru o 

gamă largă de servicii publice nu este în 

măsură să protejeze în mod adecvat 

serviciile publice, din moment ce, în unele 

state membre, multe servicii de interes 

economic general, în special serviciile 

sociale, sănătatea și educația, sunt în 

parte finanțate din surse private; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Amendamentul  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul viii a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  viiia. să includă o clauză de revizuire care 

să prevadă un mecanism ce asigură unei 

părți posibilitatea de a părăsi acordul sau 

de a suspenda ori de a retrage 

angajamentele cu privire la liberalizarea 

unui serviciu, mai ales în caz de încălcare 

a standardelor sociale și de muncă; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Amendamentul  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul i 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

i. să excludă serviciile publice și serviciile 

audiovizuale din domeniul de aplicare a 

acordului și să adopte o abordare prudentă 

cu privire la serviciile culturale, fără a 

aduce atingere angajamentelor asumate de 

UE în GATA; să urmărească angajamente 

ambițioase la nivelul părților, sectoarelor și 

nivelurilor de guvernare, în special un nivel 

mai ridicat de deschidere a piețelor străine 

în domeniul achizițiilor publice, 

telecomunicațiilor, transportului și 

serviciilor financiare și profesionale; 

i. să excludă serviciile publice, indiferent 

dacă sunt finanțate din fonduri publice 

sau private, și serviciile audiovizuale din 

domeniul de aplicare a acordului și să 

adopte o abordare prudentă cu privire la 

serviciile culturale, fără a aduce atingere 

angajamentelor asumate de UE în GATA; 

să urmărească angajamente ambițioase la 

nivelul părților, sectoarelor și nivelurilor de 

guvernare, în special un nivel mai ridicat 

de deschidere a piețelor străine în domeniul 

achizițiilor publice, telecomunicațiilor, 

transportului și serviciilor financiare și 

profesionale; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Amendamentul  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul iv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iv. să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) în cazul 

angajamentelor privind accesul pe piață și 

să respingă aplicarea acestora în sectoare 

sensibile, cum ar fi serviciile publice și 

serviciile culturale, achizițiile publice, 

„modul 4”, transportul și serviciile 

financiare; să permită suficientă 

flexibilitate pentru a readuce serviciile de 

interes economic general înapoi sub control 

public; să mențină dreptul UE și al statelor 

membre de a modifica lista proprie de 

angajamente în conformitate cu GATA; 

să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) în cazul tuturor 

angajamentelor privind accesul pe piață și 

tratamentul național și să respingă 

aplicarea acestora în sectoare sensibile, 

cum ar fi serviciile publice și serviciile 

culturale, achizițiile publice, „modul 4”, 

transportul și serviciile financiare; să 

permită suficientă flexibilitate pentru a 

readuce serviciile de interes economic 

general înapoi sub control public; să 

mențină dreptul UE și al statelor membre 

de a modifica lista proprie de angajamente 

în conformitate cu GATA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Amendamentul  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul xi a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  xia. să asigure că acordul include 

proceduri de retragere simplificate;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Amendamentul  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera i – subpunctul v 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

v. să încurajeze statele membre să implice 

și să consulte parlamentele naționale, 

precum și autoritățile locale și regionale, și 

să le informeze în permanență cu privire la 

derularea negocierilor; 

v. să încurajeze statele membre să implice 

și să consulte parlamentele naționale, 

precum și autoritățile locale și regionale, și 

să le informeze în permanență cu privire la 

derularea negocierilor; să invite Consiliul 

să se asigure că TiSA este un acord mixt; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Amendamentul  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea 

Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. solicită Comisiei să țină seama în 

totalitate de prezenta rezoluție și să ofere 

un răspuns în termen de șase luni de la 

adoptarea acesteia; 

2. solicită Comisiei să țină seama în 

totalitate de prezenta rezoluție și să ofere 

un răspuns în termen de șase luni de la 

adoptarea acesteia și să se retragă din 

negocierile TiSA dacă nu sunt 

implementate toate recomandările de mai 

sus; 

Or. en 

 

 


