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Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 
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Πρόηαζη υηθίζμαηος 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΓα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, πέξα από 

ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο δηεμαγόκελεο 

δηαπξαγκαηεύζεηο, δελ ππάξρνπλ 

ακεξόιεπηεο εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ, ελώ 

είλαη θξαπγαιέα ε δηαθνξά ζην επίπεδν 

δηαβνύιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπξνζώπσλ ζπκθεξόλησλ, αθελόο, θαη 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, αθεηέξνπ· 

Or. en 
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Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθοι 1 και 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. Απεπζύλεη, ζην πιαίζην ησλ ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηε ζπκθσλία γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ, ηηο αθόινπζεο ζπζηάζεηο 

πξνο ηελ Επηηξνπή: 

(…)  

vi. λα θαιέζεη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, πνπ 

εθπξνζσπνύληαη ζε επίπεδν ΕΕ από ηελ 

Επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ, ζηνπο 

δηαιόγνπο πνπ νξγαλώλεη ε Επξσπατθή 

Επηηξνπή ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε 

γύξνπ δηαπξαγκαηεύζεσλ· 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

πιήξσο ππόςε ην παξόλ ςήθηζκα θαη λα 

απαληήζεη ζε απηό εληόο έμη κελώλ από 

ηελ έγθξηζή ηνπ· 

Οι παράγραυοι 1 και 2 αντικαθίστανται στο 

σύνολό τοσς από το ακόλοσθο κείμενο: 

1. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απνρσξήζεη 

από ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε 

ζπκθσλία TiSA, δεδνκέλνπ όηη κε ηε 

ζπκθσλία απηή δηαθπβεύνληαη ηα 

πξόηππα ππεξεζηώλ ηεο ΕΕ, ε 

απαζρόιεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνηνηηθώλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο), νη 

δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο 

ΕΕ θαη ην δηθαίσκα ησλ θξαηώλ κειώλ 

λα πξνβαίλνπλ ζε θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο· 
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Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 
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δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο ii 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

λα επηβεβαηώζεη όηη ππνζηεξίδεη κηα 

θηιόδνμε, ζπλνιηθή θαη ηζνξξνπεκέλε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία ζα απνδέζκεπε 

ην αλαμηνπνίεην δπλακηθό κηαο 

πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλεο παγθόζκηαο 

αγνξάο ππεξεζηώλ, ελώ παξάιιεια ζα 

απέηξεπε ην θνηλωληθό, πεξηβαιινληηθό 

θαη νηθνλνκηθό ληάκπηλγθ θαη ζα 

δηαζθάιηδε πιήξωο ηε ζπκκόξθωζε πξνο 

ην θεθηεκέλν ηεο ΕΕ· λα δηακνξθώζεη θαη 

λα ξπζκίζεη ηε παγθνζκηνπνίεζε θαη λα 

εληζρύζεη ηα δηεζλή πξόηππα, 

θαηνρπξώλνληαο παξάιιεια ζηε 

λνκνζεζία ην δηθαίωκα ζέζπηζεο 

ξπζκίζεωλ θαη ην δηθαίωκα επηδίωμεο 

ζεκηηώλ ζηόρωλ δεκόζηαο πνιηηηθήο, όπωο 

είλαη ε δεκόζηα πγεία, ε αζθάιεηα θαη ην 

πεξηβάιινλ· λα δηαζθαιίζεη όηη νη 

Επξσπαίνη πάξνρνη ππεξεζηώλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΕ, ζα έρνπλ 

απμεκέλε πξόζβαζε ζηελ αγνξά ζε 

βαζηθνύο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, 

εθαξκόδνληαο ηαπηόρξνλα ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ 

δεκόζηωλ ππεξεζηώλ· λα εμαζθαιίζεη όηη 

νη δηαπξαγκαηεύζεηο απηέο πξνζθέξνπλ 

ζεκηηή θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεωλ εξγαζίαο θαη ζηελ 

ii. λα επηδηώμεη κηα ηζνξξνπεκέλε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία ζα απνηξέπεη ην 

θνηλωληθό, πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό 

ληάκπηλγθ θαη ζα εγγπάηαη πιήξωο ηε 

ζπκκόξθωζε πξνο ην θεθηεκέλν ηεο ΕΕ· 

λα δηακνξθώζεη θαη λα ξπζκίζεη ηε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη λα εληζρύζεη ηα 

δηεζλή πξόηππα, θαηνρπξώλνληαο 

παξάιιεια ζηε λνκνζεζία ην δηθαίωκα 

ζέζπηζεο ξπζκίζεωλ θαη ην δηθαίωκα 

επηδίωμεο ζεκηηώλ ζηόρωλ δεκόζηαο 

πνιηηηθήο, όπωο είλαη ε δεκόζηα πγεία, ε 

αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ· λα 

πξνβιέςεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ 

δεκόζηωλ ππεξεζηώλ λα εμαζθαιίζεη όηη 

νη δηαπξαγκαηεύζεηο απηέο πξνζθέξνπλ 

ζεκηηή θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεωλ εξγαζίαο θαη ζηελ 

ρωξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε θαη λα ζέζεη 

θηιόδνμα πξόηππα ζην εκπόξην ηωλ 

ππεξεζηώλ γηα ηνλ 21ν αηώλα· λα ηεξεί ηα 

πνιηηηθά, θνηλωληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πξόηππα ηεο ΕΕ θαη ηωλ θξαηώλ κειώλ, 

θαζώο θαη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο πνπ 

θαηνρπξώλνληαη ζηηο Σπλζήθεο ηεο ΕΕ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ απηώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Χάξηε ηωλ 
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ρωξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε θαη λα ζέζεη 

θηιόδνμα πξόηππα ζην εκπόξην ηωλ 

ππεξεζηώλ γηα ηνλ 21ν αηώλα· λα ηεξεί ηα 

πνιηηηθά, θνηλωληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πξόηππα ηεο ΕΕ θαη ηωλ θξαηώλ κειώλ, 

θαζώο θαη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο πνπ 

θαηνρπξώλνληαη ζηηο Σπλζήθεο ηεο ΕΕ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ απηώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Χάξηε ηωλ 

Θεκειηωδώλ Δηθαηωκάηωλ ηεο ΕΕ, όπωο ε 

ηζόηεηα ηωλ θύιωλ· λα πξνωζεί θαη λα 

πξνζηαηεύεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηε 

δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζε 

παγθόζκην επίπεδν· 

Θεκειηωδώλ Δηθαηωκάηωλ ηεο ΕΕ, όπωο ε 

ηζόηεηα ηωλ θύιωλ· λα πξνωζεί θαη λα 

πξνζηαηεύεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηε 

δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζε 

παγθόζκην επίπεδν· 

Or. en 
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Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο iii 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

λα ζηνρεύζεη ζηελ πνιπκεξή πξνζέγγηζε 

θαη λα αληηηαρζεί ζε δηαηάμεηο ή 

παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

ηελ εκπνδίζνπλ, δελ ζα ήηαλ ζπκβαηά κε 

ηελ GATS θαη ζα εκπόδηδαλ ελδερνκέλωο 

ηε κειινληηθή έληαμε ζην ζύζηεκα ηνπ 

ΠΟΕ· λα απνδερζεί λέα ζπκβαιιόκελα 

κέξε ππό ηνλ όξν όηη δέρνληαη ηνπο ήδε 

ζπκπεθωλεκέλνπο θαλόλεο θαη ην επίπεδν 

θηινδνμηώλ· λα παξάζρεη θίλεηξα γηα 

επξύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· λα ιάβεη ππό ζεκείωζε 

όηη ηόζν ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα όζν θαη νη 

κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο όζνλ 

αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ 

ππεξεζηώλ εληνπίδνληαη ζηηο ρώξεο BRICS 

θαη MINT· λα αλαγλωξίζεη ηε ζεκαζία 

ηωλ ελ ιόγω ρωξώλ γηα ηελ ΕΕ, ωο 

πξννξηζκώλ εμαγωγώλ κε κηα αλεξρόκελε 

κεζαία ηάμε, ωο πεγώλ ελδηάκεζωλ 

εηζξνώλ θαη ωο βαζηθώλ θέληξωλ ζηηο 

παγθόζκηεο αιπζίδεο αμίαο·  

λα πξνιεηάλεη ην έδαθνο γηα ηε ζπκκεηνρή 

αλαδπόκελωλ θαη δπλακηθώλ νηθνλνκηώλ, 

πξόζπκωλ λα αλαιάβνπλ δεζκεύζεηο, θαη 

λα επηβεβαηώζεη όηη ππνζηεξίδεη ην αίηεκα 

ηεο Κίλαο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· λα δηαζθαιίζεη όηη όινη 

iii. λα ζηνρεύζεη ζηελ πνιπκεξή 

πξνζέγγηζε θαη λα αληηηαρζεί ζε δηαηάμεηο 

ή παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

ηελ απνηξέπνπλ, δελ ζα ήηαλ ζπκβαηά κε 

ηελ GATS θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

εκπόδηδαλ ηε κειινληηθή έληαμε ζην 

ζύζηεκα ηνπ ΠΟΕ, εμαζθαιίδνληαο, 

ηδίσο, ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε κηαο 

πξνζέγγηζεο ζεηηθνύ θαηαιόγνπ γηα όινπο 

ηνπο ηύπνπο ππεξεζηώλ, πξόζβαζεο ζηελ 

αγνξά θαη εζληθήο κεηαρείξηζεο· λα 

απνδερζεί λέα ζπκβαιιόκελα κέξε ππό 

ηνλ όξν όηη δέρνληαη ηνπο ήδε 

ζπκπεθωλεκέλνπο θαλόλεο θαη ην επίπεδν 

θηινδνμηώλ· λα παξάζρεη θίλεηξα γηα 

επξύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· λα ιάβεη ππό ζεκείωζε 

όηη ηόζν ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα όζν θαη νη 

κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο όζνλ 

αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ 

ππεξεζηώλ εληνπίδνληαη ζηηο ρώξεο BRICS 

θαη MINT· λα αλαγλωξίζεη ηε ζεκαζία 

ηωλ ελ ιόγω ρωξώλ γηα ηελ ΕΕ, ωο 

πξννξηζκώλ εμαγωγώλ κε κηα αλεξρόκελε 

κεζαία ηάμε, ωο πεγώλ ελδηάκεζωλ 

εηζξνώλ θαη ωο βαζηθώλ θέληξωλ ζηηο 

παγθόζκηεο αιπζίδεο αμίαο·  

λα πξνιεηάλεη ην έδαθνο γηα ηε ζπκκεηνρή 



 

AM\1084753EL.doc  PE576.507v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA ζα 

κεξηκλήζνπλ ώζηε λα δνζεί πνιπκεξήο 

ραξαθηήξαο ζηελ έθβαζε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ· λα δηαζθαιίζεη όηη ζα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη όηη ζηελ TiSA 

ζα ζπκπεξηιεθζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ IV ηεο GATS· 

αλαδπόκελωλ θαη δπλακηθώλ νηθνλνκηώλ, 

πξόζπκωλ λα αλαιάβνπλ δεζκεύζεηο, θαη 

λα επηβεβαηώζεη όηη ππνζηεξίδεη ην αίηεκα 

ηεο Κίλαο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο· λα δηαζθαιίζεη όηη όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ TiSA ζα 

κεξηκλήζνπλ ώζηε λα δνζεί πνιπκεξήο 

ραξαθηήξαο ζηελ έθβαζε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ· λα δηαζθαιίζεη όηη ζα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη όηη ζηελ TiSA 

ζα ζπκπεξηιεθζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ IV ηεο GATS· 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Δημήηριος Παπαδημούλης, 
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Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο vi α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vi α. λα πξνβιεκαηηζηεί από ηελ 

πξόζθαηε απνρώξεζε ηεο Οπξνπγνπάεο 

από ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ TiSA 

θαη λα ζπλαγάγεη ηα αλαγθαία 

ζπκπεξάζκαηα, δίλνληαο κεγαιύηεξε 

πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ TiSA· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Τροπολογία  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Νεοκλής Σσλικιώηης, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο vii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vii α. λα ζπκπεξηιάβεη έλα θεθάιαην γηα 

ηελ αεηθνξία ζηελ TiSA, ζην νπνίν λα 

πξνβιέπνληαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθώλ 

εξγαζηαθώλ θαη άιισλ πξνηύπσλ πνπ 

έρεη αλαπηύμεη ε ΔΟΕ· λα ζπκπεξηιάβεη 

ξήηξα γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ 

πεξηνξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ 

θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

πξνηύπσλ ζε πεξίπησζε ειεπζέξσζεο 

ησλ ππεξεζηώλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Τροπολογία  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο 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 ειεπζέξσζεο 

κηαο ππεξεζίαο, ηδίσο ζε πεξίπησζε 

παξαβηάζεσλ ησλ εξγαζηαθώλ θαη 

θνηλσληθώλ πξνηύπσλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Τροπολογία  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Κώζηας 

Χρσζόγονος, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο viii β (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  viii β. λα επηκείλεη λα πεξηιεθζεί ζηε 

ζπκθσλία ε επηινγή δηθαζηηθήο 

αλαζεώξεζεο όζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν 

ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηνλ 

ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγώλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηώλ· 

Or. en 



 

AM\1084753EL.doc  PE576.507v01-00 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Τροπολογία  27 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθωλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηωλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο α) – ζημείο ix α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ix α. λα πηνζεηεζεί κηα ιηγόηεξν 

κεξνιεπηηθή νηθνλνκηθή κεζνδνινγία 

ζηηο εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Επηηξνπή· 

Or. en 

 

 


