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27.1.2016 A8-0009/38 

Grozījums Nr.  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – d apakšpunkts – vii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 vii a. nodrošināt, lai valsts iestādes vai 

medicīniskās apdrošināšanas uzņēmumi 

nespiestu iedzīvotājiem saņemt 

medicīnisko ārstēšanu ārvalstīs, izņemot 

gadījumus, kuros attiecīgā ārstēšana 

piederības valstī nav pieejama; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Grozījums Nr.  39 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – e apakšpunkts – i daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i. panākt nolīgumu, kurā ir vērienīgs, bet 

līdzsvarots pielikums, kas aptver 

noteikumus par visu veidu finanšu 

pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši banku 

un apdrošināšanas jomā, un kas ir 

plašāks par GATS finanšu pakalpojumu 

pielikumu un kas veicina ilgtermiņa 

ilgtspējīgu izaugsmi saskaņā ar stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķiem; izvirzīt par mērķi 

finanšu sistēmas un atsevišķu finanšu 

iestāžu stabilitāti, garantējot pilnīgu 

atbilstību pēckrīzes regulatīvajai videi un 

godīgu konkurenci finanšu pakalpojumu 

sniedzēju starpā; panākt tāda nolīguma 

noslēgšanu, kas Eiropas patērētājiem 

sniedz labumu un aizsardzību, nodrošinot 

augšupēju finanšu regulējuma konverģenci 

un plašāku finanšu pakalpojumu izvēli; 

izvirzīt par mērķi pienācīgu patērētāju 

aizsardzību, tostarp datu aizsardzību un 

tiesības uz privātumu, kā arī saprotamas un 

pareizas informācijas sniegšanu, kas ir 

īpaši svarīgi, lai samazinātu informācijas 

asimetriju; 

i. neuzņemties papildu saistības attiecībā 

uz finanšu pakalpojumu liberalizāciju, 

ņemot vērā, ka finanšu pakalpojumu 

regulējuma trūkums bija viens no 

galvenajiem 2008. gada finanšu krīzes 

cēloņiem; TiSA svītrot visus noteikumus, 

kas ļauj apiet banku un finanšu jomas 

piesardzības standartus un tiesību aktus; 
izvirzīt par mērķi finanšu sistēmas un 

atsevišķu finanšu iestāžu stabilitāti, 

garantējot pilnīgu atbilstību pēckrīzes 

regulatīvajai videi un godīgu konkurenci 

finanšu pakalpojumu sniedzēju starpā; 

panākt tāda nolīguma noslēgšanu, kas 

Eiropas patērētājiem sniedz labumu un 

aizsardzību, nodrošinot augšupēju finanšu 

regulējuma konverģenci un plašāku finanšu 

pakalpojumu izvēli; izvirzīt par mērķi 

pienācīgu patērētāju aizsardzību, tostarp 

datu aizsardzību un tiesības uz privātumu, 

kā arī saprotamas un pareizas informācijas 

sniegšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai 

samazinātu informācijas asimetriju;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Grozījums Nr.  40 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts - e apakšpunkts – vii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  vii a. nodrošināt UNCTAD principu 

ievērošanu attiecībā uz atbildīgiem valsts 

aizņēmumiem un aizdevumiem; 

nodrošināt aizdevēju un aizņēmēju 

savstarpēju atbildību saistībā ar visiem 

finanšu pakalpojumiem; sarunās ņemt 

vērā nepieciešamību nodrošināt parādu 

atmaksājamību; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – f apakšpunkts – ii daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ii. censties uzlabot piekļuvi ārvalstu 

tirgiem un mazināt pret konkurenci 

vērstus regulējuma pasākumus, īpaši tos, 
kuri nodara kaitējumu videi un mazina 

transporta pakalpojumu efektivitāti, un 

pasākumus, kurus saistībā ar ārvalstnieku 

īpašumtiesībām piemēro trešās valstis, 
vienlaikus likumīgi nodrošinot valsts 

iestāžu tiesības reglamentēt transportu un 

garantēt sabiedrisko transportu; novērst 

ierobežojumus kabotāžas nozarē un 

nepieļaut situāciju, ka komercpārvadātāji 

bez kravas atgriežas no uzņemšanas 

valsts, jo īpaši pielikumos par jūras un 

gaisa transportu; 

ii. nodrošināt iekšzemes noteikumu 

(piem., kabotāžas nozarei paredzētā 

Ziemeļamerikas Džonsa akta) pārākumu 

pār brīvās tirdzniecības nolīgumiem, 

vienlaicīgi cenšoties grozīt noteikumus, 

kuri nodara kaitējumu videi un mazina 

transporta pakalpojumu efektivitāti, un 

likumīgi nodrošinot valsts iestāžu tiesības 

reglamentēt transportu un garantēt 

sabiedrisko transportu;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – f apakšpunkts – vi daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vi. nodrošināt līdzsvaru starp 

konkurētspējīgas pasta nozares 

liberalizāciju, kas ir būtisks faktors 

pakalpojumu un digitālās ekonomikas 

turpmākas attīstības nodrošināšanai, un 
vispārējo pasta pakalpojumu aizsardzību, 

jo tiem ir būtiska nozīme sociālās, 

ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 

veicināšanā; tādēļ novērst pret konkurenci 

vērstu šķērssubsidēšanu un palielināt 

piekļuvi trešo valstu tirgiem, vienlaikus 

nodrošinot katras līgumslēdzējas puses 

noteikto vispārējo pakalpojumu sniegšanas 

saistību izpildīšanu; 

vi. uzsvērt vispārējo pasta pakalpojumu 

nozīmīgumu sociālās, ekonomiskās un 

teritoriālās kohēzijas veicināšanā; 

nodrošināt katras līgumslēdzējas puses 

noteikto vispārējo pakalpojumu sniegšanas 

saistību izpildīšanu; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.1.2016 A8-0009/43 

Grozījums Nr.  43 

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

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – f apakšpunkts – vii daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vii. atgādināt par jūras transporta — gan kā 

nozares, gan starptautiskās tirdzniecības 

veicinātāja — izšķirošo nozīmi pasaules 

ekonomikā; atbalstīt skaidru tekstu, kurā 

iekļautas stingras saistības par ostu 

pieejamības, kā arī tirgu pieejamības un 

nacionālo režīmu nodrošināšanu 

starptautiskajiem jūras transporta 

pakalpojumiem; 

vii. atgādināt par jūras transporta — gan kā 

nozares, gan starptautiskās tirdzniecības 

veicinātāja — izšķirošo nozīmi pasaules 

ekonomikā; atbalstīt skaidru tekstu, kurā 

iekļautas stingras saistības par ostu 

pieejamības, kā arī tirgu pieejamības un 

nacionālo režīmu nodrošināšanu 

starptautiskajiem jūras transporta 

pakalpojumiem; izslēgt visus valsts 

suverēnos uzdevumus (piemēram, jūras 

loču) no nolīguma; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Grozījums Nr.  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  

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – g apakšpunkts – i a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  i a. nodrošināt, lai gadījumos, kad 

standarti atšķiras, tiek ievērots galamērķa 

valsts princips, jo īpaši ietverot 4. režīma 

pakalpojumus (pakalpojumu sniedzēju vai 

pakalpojumu sniedzēja norīkotu darba 

ņēmēju pagaidu brīva pārvietošanās), lai 

nodrošinātu, ka arī uzņēmējā valstī tiktu 

piemēroti noteikumi par kvalifikācijām un 

darbaspēku, kā arī tiesību akti par 

kolektīvajām sarunām, — pakalpojumu 

sniedzēju vai pakalpojumu sniedzēja 

norīkotu darba ņēmēju pagaidu brīvu 

pārvietošanos nekādā gadījumā nevar 

izmantot, lai nepieļautu streikus vai 

apietu spēkā esošos tiesību aktus par 

kolektīvajām sarunām (nolīgstot pagaidu 

darba ņēmējus); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Grozījums Nr.  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – g apakšpunkts – iii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  iii a. nodrošināt vispārējā pakalpojuma 

sniegšanu tā, lai, piemēram, attālo 

reģionu, pierobežas zonu, kalnu reģionu 

vai salu iedzīvotāji saņemtu identisku 

standartu pakalpojumu un nemaksātu 

vairāk kā cilvēki, kuri dzīvo pilsētās; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Grozījums Nr.  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

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

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – g apakšpunkts – vi a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  vi a. norāda uz Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas normu prioritāti 

salīdzinājumā ar TiSA un jebkuru citu 

starptautisku nolīgumu, par kuru ES 

piedalās sarunās, un aicina Eiropas 

Savienības Tiesu efektīvi garantēt šo 

Pamattiesību hartas juridisko pārākumu;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Grozījums Nr.  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – g apakšpunkts – x daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

x. saglabāt ES praksi par sabiedriskās 

apspriešanas rīkošanu pirms tiesību aktu 

priekšlikumu izstrādes; nodrošināt, lai 

sarunās tiktu rūpīgi ievēroti šīs 

apspriešanas rezultāti; 

x. saglabāt ES praksi par sabiedriskās 

apspriešanas rīkošanu pirms tiesību aktu 

priekšlikumu pieņemšanas; nodrošināt, lai 

sarunās tiktu rūpīgi ievēroti šīs 

apspriešanas rezultāti, nesniedzot 

priviliģētu piekļuvi tirdzniecībai un citām 

komerciālajām interesēm; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Grozījums Nr.  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts – iii a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  iii a. nodrošināt, lai juridiskie strīdi, kas 

skar šā nolīguma ievērošanu, tiktu 

izskatīti valsts tiesās atbilstoši atbildētāja 

juridiskajai adresei un lai tiesas sēdes 

noritētu atbildētāja valodā, un tās 

regulētu atbildētāja valstī spēkā esošie 

tiesību akti; nodrošināt pārsūdzēšanas 

tiesības; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Grozījums Nr.  49 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts – iv daļa  

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iv. nodrošināt ES mazo un vidējo 

pakalpojumu sniedzēju aizsardzību pret 

negodīgām tirdzniecības praksēm, ko 

īsteno pakalpojumu sniedzēji no valstīm, 

kas nav ES dalībvalstis; 

iv. nodrošināt ES mazo un vidējo 

pakalpojumu sniedzēju aizsardzību pret 

negodīgām tirdzniecības praksēm, ko 

īsteno pakalpojumu sniedzēji no valstīm, 

kas nav ES dalībvalstis, iekļaujot pantu, ar 

kuru garantē stingru uzraudzības iestāžu 

un konkurences iestāžu darbu, un 

minētajā pantā ir jāiekļauj vismaz GATS 

IX pants par uzņēmējdarbības praksi;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts – iv a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  iv a. iebilst pret to, ka pašvaldības un 

reģionālie noteikumi par zemes 

izmantošanu un reģionālās attīstības vai 

zemes izmantošanas plāni tiek klasificēti 

kā ar tarifiem nesaistīti tirdzniecības 

šķēršļi; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Grozījums Nr.  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts – vi daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

vi. nodrošināt, lai turpmākās saistības 

iepirkumu jomā neatceltu līgumslēdzēju 

pušu vietējos vai valsts tiesību aktus; 

vi. nodrošināt, lai turpmākās saistības 

iepirkumu jomā neatceltu līgumslēdzēju 

pušu vietējos vai valsts tiesību aktus; 

nodrošināt, ka nesen pieņemtie ES 

noteikumi publiskā iepirkuma jomā tiek 

aizsargāti un atbalstīti sarunās, jo īpaši 

par MVU piekļuvi publiskā iepirkuma 

līgumiem, atbilstības kritērijiem, kuru 

pamatā ir labākā kvalitātes un cenas 

attiecība, nevis lētākā cena, tirgu, kas 

rezervēts sociālās ekonomikas 

uzņēmumiem, iespēju līgumslēdzējām 

iestādēm veicināt sadarbību kopienas 

iekšienē, kā arī saglabāt kritērijus 

attiecībā uz dalības konkursos izslēgšanu 

no ES un starptautiskajiem noteikumiem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Grozījums Nr.  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – i apakšpunkts – vi a daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  vi a. pārtraukt dalību TiSA sarunās, ja 

visi iepriekš izklāstītie ieteikumi netiek 

ievēroti;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Grozījums Nr.  53 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – i apakšpunkts – v daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

v. mudināt dalībvalstis iesaistīt savu valsts 

parlamentu, kā arī vietējās un reģionālās 

iestādes, ar tām konsultēties un pienācīgi 

informēt par sarunu norisi; 

v. mudināt dalībvalstis iesaistīt savu 

valsts parlamentu un to pienācīgi 

informēt par sarunu norisi; atzīt, ka 

TiSA ir jaukts nolīgums, kas 

jāratificē visu dalībvalstu 

parlamentiem;  

  

Or. en 

 

 

 


