
 

AM\1084756EL.doc  PE576.507v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/38 

Τροπολογία  38 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Σοθία Σακοράθα 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

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

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vii α. λα δηαζθαιίζεη όηη νη πνιίηεο δελ ζα 

ππνρξεώλνληαη από ηηο αξρέο ή από 

εηαηξείεο ηαηξηθήο αζθάιηζεο λα ιάβνπλ 

ηαηξηθή θξνληίδα ζην εμσηεξηθό, εθηόο θη 

αλ ε παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο δελ είλαη δπλαηή ζηε ρώξα 

θαηαγσγήο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Τροπολογία  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ε) – ζημείο i 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

i. λα επηηύρεη ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη θηιόδνμν αιιά θαη 

ηζνξξνπεκέλν παξάξηεκα ην νπνίν ζα 

θαιύπηεη ηελ παξνρή όισλ ησλ ηύπσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ, ηδίσο 

ηξαπεδηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ, ζα 

πξνρσξεί πέξα από ην παξάξηεκα ηεο 

GATS γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζα πξνάγεη ηελ 

καθξνπξόζεζκε βηώζηκε αλάπηπμε 

ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020»· λα 

επηδηώμεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξόηεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ, ηε δηαζθάιηζε πιήξνπο 

ζπλέπεηαο κε ην θαλνληζηηθό πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθώζεθε κεηά ηελ θξίζε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ 

κεηαμύ ησλ παξόρσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ· λα επηηύρεη ηε ζύλαςε 

ζπκθσλίαο πνπ λα εμαζθαιίδεη αμία θαη 

πξνζηαζία ζηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο 

ππό κνξθή ζύγθιηζεο πξνο ηα επάλσ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

θαη επξύηεξεο επηινγήο 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ· λα 

επηδηώμεη ηε δηαζθάιηζε επαξθνύο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 

i. λα κελ αλαιάβεη πεξαηηέξσ δεζκεύζεηο 

γηα ηελ ειεπζέξσζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ, δεδνκέλνπ όηη ε ειιηπήο 

ξύζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ ήηαλ κία από ηηο θύξηεο αηηίεο 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 

2008· λα απνξξίςεη όιεο ηηο δηαηάμεηο 

ζηελ TiSA πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ πξνηύπσλ θαη ησλ 

λνκνζεζηώλ γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία 

ηνπ ηξαπεδηθνύ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ηνκέα· λα επηδηώμεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ηε 

δηαζθάιηζε πιήξνπο ζπλέπεηαο κε ην 

θαλνληζηηθό πεξηβάιινλ πνπ 

δηακνξθώζεθε κεηά ηελ θξίζε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ 

κεηαμύ ησλ παξόρσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ· λα επηηύρεη ηε ζύλαςε 

ζπκθσλίαο πνπ λα εμαζθαιίδεη αμία θαη 

πξνζηαζία ζηνπο επξσπαίνπο 

θαηαλαισηέο ππό κνξθή ζύγθιηζεο πξνο 

ηα επάλσ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη επξύηεξεο 

επηινγήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ· 

λα επηδηώμεη ηε δηαζθάιηζε επαξθνύο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

ηδησηηθόηεηα θαζώο θαη ηεο παξνρήο 

θαηαλνεηήο θαη αθξηβνύο πιεξνθόξεζεο, 

ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα λα κεησζεί ε 

αζπκκεηξία πιεξνθνξηώλ· 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

ηδησηηθόηεηα θαζώο θαη ηεο παξνρήο 

θαηαλνεηήο θαη αθξηβνύο πιεξνθόξεζεο, 

ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα λα κεησζεί ε 

αζπκκεηξία πιεξνθνξηώλ·  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Τροπολογία  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada  

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

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

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vii α. λα δηαζθαιίζεη ηνλ ζεβαζκό ησλ 

αξρώλ ηεο ΔΗΕΕΑ ζρεηηθά κε ηελ 

ππεύζπλε θξαηηθή δαλεηνδόηεζε θαη ηνλ 

ππεύζπλν θξαηηθό δαλεηζκό· λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ακνηβαία επζύλε ησλ 

δαλεηζηώλ θαη ησλ δαλεηδνκέλσλ ζε όιεο 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· λα 

ιάβεη ππόςε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηελ 

αλάγθε γηα εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο 

ηνπ ρξένπο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Τροπολογία  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζη) – ζημείο ii 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ii. λα επηδηώμεη ηε βειηίσζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηηο μέλεο αγνξέο θαη ηε 

κείσζε ησλ επηδήκησλ γηα ηνλ 

αληαγσληζκό ξπζκηζηηθώλ πξαθηηθώλ, 
θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ είλαη επηβιαβείο 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη επηθέξνπλ κείσζε 

ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεηαθνξηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ 

επηβάιινληαη από ρώξεο εθηόο ΕΕ ζε 

ζρέζε κε ην αιινδαπό θαζεζηώο 

ηδηνθηεζίαο, δηαζθαιίδνληαο, παξάιιεια, 

λνκηθά ην δηθαίσκα ησλ δεκόζησλ αξρώλ 

λα ζεζπίδνπλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ θαη λα εγγπώληαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ· λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θακπνηάδ θαη λα κεξηκλήζεη 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επηζηξνθή άδεησλ 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ από ηελ ρώξα 

ππνδνρήο ηνπο, ηδίσο ζηα παξαξηήκαηα 

γηα ηηο ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο· 

ii. λα εμαζθαιίζεη ηελ ππεξίζρπζε ησλ 

εγρώξησλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. ηνπ 

βνξεηνακεξηθαληθνύ λόκνπ ones Act γηα 

ην θακπνηάδ) έλαληη ησλ ζπκθσληώλ 

ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη παξάιιεια λα 

επηδηώμεη ηελ ηξνπνπνίεζε όζσλ 

ξπζκίζεσλ είλαη επηβιαβείο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη επηθέξνπλ κείσζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ κεηαθνξηθώλ 

ππεξεζηώλ, δηαζθαιίδνληαο, παξάιιεια, 

λνκηθά ην δηθαίσκα ησλ δεκόζησλ αξρώλ 

λα ζεζπίδνπλ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ θαη λα εγγπώληαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ·  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Τροπολογία  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζη) – ζημείο vi 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

vi. λα βξεη ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία 

κεηαμύ ηεο ειεπζέξσζεο ηνπ 

αληαγσληζηηθνύ ηαρπδξνκηθνύ ηνκέα, ν 

νπνίνο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θαζνιηθώλ ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, νη νπνίεο παίδνπλ δσηηθό ξόιν 

ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο· θαηά 

ζπλέπεηα, λα απνηξέςεη ηηο επηδήκηεο γηα 

ηνλ αληαγσληζκό δηαζηαπξνύκελεο 

επηδνηήζεηο θαη λα απμήζεη ηελ πξόζβαζε 

ζηηο αγνξέο ρσξώλ εθηόο ΕΕ, ελώ 

παξάιιεια ζα δηαζθαιίδεη όηη ηεξνύληαη 

νη ππνρξεώζεηο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, 

όπσο νξίδεηαη από θάζε ζπκβαιιόκελν 

κέξνο· 

vi. λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ησλ θαζνιηθώλ 

ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ, , νη νπνίεο 

παίδνπλ δσηηθό ξόιν ζηελ πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο 

ζπλνρήο· λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηαρπδξνκηθό ηνκέα, όπσο νξίδεηαη 

από θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Τροπολογία  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζη) – ζημείο vii 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

vii. λα ππελζπκίζεη ηνλ θξίζηκν ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, ηόζν σο 

απηόλνκε βηνκεραλία όζν θαη σο θνξέαο 

δηεπθόιπλζεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ· λα 

πξνσζήζεη έλα ζαθέο θείκελν κε ηζρπξέο 

δεζκεύζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

πξόζβαζε ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηηο αγνξέο 

θαζώο θαη ε εζληθή κεηαρείξηζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο δηεζλώλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ· 

vii. λα ππελζπκίζεη ηνλ θξίζηκν ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, ηόζν σο 

απηόλνκε βηνκεραλία όζν θαη σο θνξέαο 

δηεπθόιπλζεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ· λα 

πξνσζήζεη έλα ζαθέο θείκελν κε ηζρπξέο 

δεζκεύζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

πξόζβαζε ζηνπο ιηκέλεο θαη ζηηο αγνξέο 

θαζώο θαη ε εζληθή κεηαρείξηζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο δηεζλώλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ· 

λα εμαηξέζεη από ηε ζπκθσλία όιεο ηηο 

θπξηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ νη πινεγνί 

ζαιάζζεο)· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Τροπολογία  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli  

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζ) – ζημείο i α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  i α. λα εγγπεζεί όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ηα πξόηππα δηαθέξνπλ ζα ηεξείηαη ε 

αξρή ηεο ρώξαο πξννξηζκνύ, ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ηξόπνπ 4 

(πξνζσξηλή ειεύζεξε θπθινθνξία 

παξόρσλ ππεξεζηώλ ή εξγαδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιινληαη από πξνκεζεπηή), ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη όηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ηζρύνπλ θαη ζηε ρώξα ππνδνρήο νη 

θαλόλεο γηα ηα πξνζόληα θαη γηα ηελ 

εξγαζία θαη ε λνκνζεζία γηα ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο – ε 

πξνζσξηλή ειεύζεξε θπθινθνξία 

παξόρσλ ππεξεζηώλ ή εξγαδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιινληαη από πάξνρν ππεξεζηώλ 

δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνηξνπή 

απεξγηώλ ή γηα ηελ παξάθακςε 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο (κε ηελ πξόζιεςε 

πξνζσξηλνύ πξνζσπηθνύ)· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Τροπολογία  45 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Δημήηριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζ) – ζημείο iii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  iii α. λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηνρύξσζε ηεο 

αξρήο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, έηζη 

ώζηε γηα παξάδεηγκα ηα πξόζσπα πνπ 

δηαβηνύλ ζε απνκαθξπζκέλεο, 

παξακεζόξηεο ή νξεηλέο πεξηνρέο, ή ζε 

λεζηά λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα επίπεδα 

ππεξεζηώλ θαη λα κελ πιεξώλνπλ 

πεξηζζόηεξν από ό,ηη ηα πξόζσπα πνπ 

δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/46 

Τροπολογία  46 

Marie-Christine Vergiat, Σηέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

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

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vi α. ππελζπκίδεη ηελ ππεξνρή ηνπ Χάξηε 

ησλ Θεκειησδώλ Δηθαησκάησλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο έλαληη ηεο TiSA 

θαη θάζε άιιεο δηεζλνύο ζπλζήθεο 

δηαπξαγκαηεύεηαη ε ΕΕ, θαη θαιεί ην 

Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο λα 

δηαζθαιίζεη νπζηαζηηθά απηή ηε λνκηθή 

ππεξνρή·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/47 

Τροπολογία  47 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina 

Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο ζ) – ζημείο x 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

x. λα δηαηεξήζεη ηελ πξαθηηθή δηεμαγσγήο 

δεκόζησλ δηαβνπιεύζεσλ πνπ εθαξκόδεη ε 

ΕΕ πξηλ από ηελ ππνβνιή λνκνζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ· λα δηαζθαιίζεη όηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ 

δηαβνπιεύζεσλ ζα παξαθνινπζνύληαη 

ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ· 

x. λα δηαηεξήζεη ηελ πξαθηηθή δηεμαγσγήο 

δεκόζησλ δηαβνπιεύζεσλ πνπ εθαξκόδεη ε 

ΕΕ πξηλ από ηελ έγθξηζε λνκνζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ· λα δηαζθαιίζεη όηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ 

δηαβνπιεύζεσλ ζα παξαθνινπζνύληαη 

ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ, ρσξίο λα παξέρεηαη 

πξνλνκηαθή πξόζβαζε ζε εκπνξηθά θαη 

άιια επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/48 

Τροπολογία  48 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο η) – ζημείο iii α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  iii α. λα δηαζθαιίζεη ηελ παξαπνκπή ησλ 

λνκηθώλ δηαθνξώλ πνπ επεξεάδνπλ 

δπζκελώο ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 

παξνύζα ζπκθσλία ζηα δεκόζηα 

δηθαζηήξηα ζηνλ ηόπν όπνπ δηαηεξεί ηελ 

έδξα ηνπ ν ελαγόκελνο, κε ηηο δηαδηθαζίεο 

λα εθηεινύληαη ζηε γιώζζα ηνπ 

ελαγνκέλνπ θαη λα δηέπνληαη από ηνπο 

ηζρύνληεο λόκνπο ζηε ρώξα ηνπ· λα 

δηαζθαιίζεη ηελ θαηνρύξσζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/49 

Τροπολογία  49 

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

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο η) – ζημείο iv  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

iv. λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ παξόρσλ ππεξεζηώλ ηεο ΕΕ 

από αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ 

παξόρσλ ππεξεζηώλ εθηόο ηεο ΕΕ, 

iv. λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ παξόρσλ ππεξεζηώλ ηεο ΕΕ 

από αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ 

παξόρσλ ππεξεζηώλ εθηόο ηεο ΕΕ, κε ηελ 

πξνζζήθε άξζξνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη 

απζηεξέο επνπηηθέο αξρέο θαη αξρέο 

αληαγσληζκνύ θαη ην νπνίν ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ην άξζξν IX 

ηεο GATS ζρεηηθά κε ηηο 

«επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο»·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/50 

Τροπολογία  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο η) – ζημείο iv α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  iv α. λα αληηηαρζεί ζηνλ ραξαθηεξηζκό 

ησλ δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηεο γεο 

θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ή ησλ 

ρσξνηαμηθώλ ζρεδίσλ σο κε 

δαζκνινγηθώλ θξαγκώλ ζην εκπόξην· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Τροπολογία  51 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο η) – ζημείο iv 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

vi. λα δηαζθαιίζεη όηη νη πξνζερείο 

δεζκεύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ δελ ζα ππεξηζρύνπλ ηεο 

ηνπηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ· 

vi. λα δηαζθαιίζεη όηη νη πξνζερείο 

δεζκεύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ δελ ζα ππεξηζρύνπλ ηεο 

ηνπηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ· λα δηαζθαιηζηεί όηη νη 

θαλόλεο ηεο ΕΕ γηα ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ πξόζθαηα 

ζα πξνζηαηεπηνύλ θαη ζα ππνζηεξηρηνύλ 

ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ησλ 

ΜΜΕ ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ηα 

θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο κε βάζε ηε 

βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο/ηηκήο αληί ηεο 

ρακειόηεξεο ηηκήο, ηηο εηδηθέο αγνξέο 

πνπ δηαηίζεληαη ζε επηρεηξήζεηο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηε δπλαηόηεηα 

ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ λα πξνάγνπλ ηε 

δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία, θαζώο θαη ηε 

δηαηήξεζε θαηώηαησλ νξίσλ εμαίξεζεο 

δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ από 

ελσζηαθνύο θαη δηεζλείο θαλόλεο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/52 

Τροπολογία  52 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

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

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  vi α. λα απνρσξήζεη από ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο TiSA αλ δελ 

ηεξεζνύλ όιεο νη αλσηέξσ ζπζηάζεηο·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/53 

Τροπολογία  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη υηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 – ζηοιτείο θ) – ζημείο v 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

v. λα ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθώλ 

ηνπο θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαζώο θαη ηελ 

δηαβνύιεπζε καδί ηνπο, θαη λα ηα ηεξεί 

επαξθώο ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο ελ 

εμειίμεη δηαπξαγκαηεύζεηο· 

v. λα ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εζληθώλ ηνπο θνηλνβνπιίσλ θαη λα 

ηα ηεξεί επαξθώο ελήκεξα ζρεηηθά 

κε ηηο ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεύζεηο· λα αλαγλσξίζεη 

όηη ε TiSA είλαη κηθηή ζπκθσλία 

πνπ απαηηείηαη λα θπξσζεί από ηα 

εζληθά θνηλνβνύιηα όισλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ·  

  

Or. en 

 

 


