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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.1.2016 A8-0009/65 

Muudatusettepanek  65 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iv 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

iv. vältida kavatsetud meetmete 

rakendamiskeeldude ja nn sillaklauslite 

kohaldamist turulepääsuga seotud 

kohustuste ja tundlike sektorite suhtes, 

näiteks avalikud ja kultuuriteenused, 

riigihanked, 4. tarneviis, transport ja 

finantsteenused; tagada piisav paindlikkus 

selleks, et viia üldist majandushuvi 

pakkuvad teenused tagasi riikliku kontrolli 

alla; säilitada ELi ja liikmesriikide õigus 

muuta oma kohustuste ajakava vastavalt 

teenustekaubanduse üldlepingule; 

iv. pidada läbirääkimisi positiivse loetelu 

alusel; vältida rakendamiskeeldude ja nn 

sillaklauslite kohaldamist kõikide 

turulepääsuga seotud kohustuste ja võrdse 

kohtlemisega seotud riiklike kohustuste 

suhtes; tagada piisav paindlikkus selleks, et 

viia üldist majandushuvi pakkuvad 

teenused tagasi riikliku kontrolli alla; 

säilitada ELi ja liikmesriikide õigus muuta 

oma kohustuste ajakava vastavalt 

teenustekaubanduse üldlepingule; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Muudatusettepanek  66 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  i a. rõhutada, et eespool mainitud 

tingimuste täitmine on ülimalt oluline 

selleks, et Euroopa Parlament toetaks 

teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimiste lõpptulemust; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Muudatusettepanek  67 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. palub komisjonil võtta käesolevat 

resolutsiooni täielikult arvesse ja teha 

ettepanekud nõukogu mandaadis vajalike 

muudatuste tegemiseks; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Muudatusettepanek  68 

Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks 

2015/2233(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 b. palub komisjonil võtta käesolevat 

resolutsiooni täielikult arvesse, sealhulgas 

nõukogu mandaadi läbivaatamisel; 

Or. en 

 

 


