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27. 1. 2016 A8-0009/65 

Pozměňovací návrh  65 

Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b) – bod iv 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iv. odmítnout použití doložky o zachování 

stávajícího stavu či o návratu k původnímu 

stavu a odmítnout jejich použití na citlivá 

odvětví, jako např. veřejné a kulturní 

služby, zadávání veřejných zakázek, režim 

4, dopravu a finanční služby; umožnit 

dostatečnou flexibilitu s cílem navrátit 

služby obecného hospodářského zájmu 

zpět pod veřejnou kontrolu; zachovat právo 

EU a členských států na úpravu svých 

prvotních harmonogramů závazků v 

souladu s dohodou GATS; 

iv. vyjednávat na základě přístupu podle 

pozitivního seznamu; odmítnout použití 

doložky o zachování stávajícího stavu či o 

návratu k původnímu stavu, pokud jde 

o veškeré závazky týkající se přístupu na 

trh a národního zacházení; umožnit 

dostatečnou flexibilitu s cílem navrátit 

služby obecného hospodářského zájmu 

zpět pod veřejnou kontrolu; zachovat právo 

EU a členských států na úpravu svých 

prvotních harmonogramů závazků v 

souladu s dohodou GATS; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/66 

Pozměňovací návrh  66 

Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a) – bod i) a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (i)a. zdůraznit, že splnění výše uvedených 

podmínek je zásadní, má-li Parlament 

konečný výsledek jednání o TiSA 

podpořit; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/67 

Pozměňovací návrh  67 

Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. žádá, aby Komise náležitě zohlednila 

toto usnesení a navrhla nezbytné změny 

v mandátu Rady; 

Or. en 
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27. 1. 2016 A8-0009/68 

Pozměňovací návrh  68 

Ska Keller 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 b nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. žádá, aby Komise náležitě zohlednila 

toto usnesení, a to i při provádění 

přezkumu mandátu Rady; 

Or. en 

 

 


