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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.1.2016 A8-0009/65 

Módosítás  65 

Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – b pont – iv alpont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iv. vesse el a felfüggesztési és az 

automatikus beemelési záradékok 

alkalmazását a piaci hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, 

továbbá vesse el az olyan érzékeny 

szektorokra történő alkalmazásukat, mint 

például a köz- és kulturális szolgáltatások, 

a közbeszerzések, a 4. módozat, a 

közlekedés és a pénzügyi szolgáltatások; 

kellő rugalmasságot tegyen lehetővé az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

újra állami ellenőrzés alá vonásához; őrizze 

meg az EU és a tagállamok jogát arra, hogy 

a GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

iv. pozitív lista alapján tárgyaljon; vesse el 

a felfüggesztési és az automatikus 

beemelési záradékok alkalmazását a piaci 

hozzáféréssel és a nemzeti bánásmóddal 

kapcsolatos összes kötelezettségvállalásra; 

kellő rugalmasságot tegyen lehetővé az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

újra állami ellenőrzés alá vonásához; őrizze 

meg az EU és a tagállamok jogát arra, hogy 

a GATS-egyezménnyel összhangban 

módosíthassák kötelezettségvállalásaik 

jegyzékét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/66 

Módosítás  66 

Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – a pont – i)a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  i)a) hangsúlyozza, hogy a fent említett 

feltételek teljesítése alapvető fontosságú, 

ha a Parlament a TiSA-ról folyó 

tárgyalások végeredményét kívánja 

támogatni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/67 

Módosítás  67 

Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. kéri, hogy a Bizottság teljes mértékben 

vegye figyelembe a jelen állásfoglalást és 

tegyen javaslatot a Tanács tárgyalási 

megbízatásának szükséges módosítására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

27.1.2016 A8-0009/68 

Módosítás  68 

Ska Keller 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) 

irányuló tárgyalásokról 

2015/2233(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2b. kéri, hogy a Bizottság teljes mértékben 

vegye figyelembe a jelen állásfoglalást, 

többek között a Tanács tárgyalási 

megbízatásának felülvizsgálata során; 

Or. en 

 

 


