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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 - punt (b) - punt iv 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

tiċħad l-applikazzjoni ta' klawsoli ta' 

sospensjoni (standstill clause) u ta' 

aġġustament predefinit (ratchet clause) 

għall-impenji tal-aċċess tas-suq u tiċħad l-

applikazzjoni tagħhom għal setturi 

sensittivi, bħalma huma s-servizzi pubbliċi 

u kulturali, l-akkwist pubbliku, 

Modalità 4, it-trasport u s-servizzi 

finanzjarji; tippermetti biżżejjed 

flessibilità biex is-servizzi ta' interess 

ekonomiku ġenerali jerġgħu jaqgħu taħt 

kontroll pubbliku; iżżomm id-dritt tal-UE u 

l-Istati Membri li jibdlu l-iskeda ta' impenji 

tagħhom skont il-GATS; 

iv. tinnegozja abbażi ta' lista pożittiva; 

tiċħad l-applikazzjoni ta' klawsoli ta' 

sospensjoni (standstill clause) u ta' 

aġġustament predefinit (ratchet clause) 

għall-impenji kollha tal-aċċess tas-suq u t-

trattament nazzjonali; tippermetti 

biżżejjed flessibilità biex is-servizzi ta' 

interess ekonomiku ġenerali jerġgħu 

jaqgħu taħt kontroll pubbliku; iżżomm id-

dritt tal-UE u l-Istati Membri li jibdlu l-

iskeda ta' impenji tagħhom skont il-GATS; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 - punt (a) - punt (i) a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  (i)a. tenfasizza li huwa kruċjali li jiġu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet hawn fuq 

imsemmija jekk il-Parlament għandu 

jappoġġa l-eżitu finali tan-negozjati dwar 

it-TiSA; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 2a. Jitlob li l-Kummissjoni tieħu kont sħiħ 

ta' din ir-riżoluzzjoni u tipproponi l-

modifiki meħtieġa fil-mandat tal-Kunsill; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  2b. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu kont sħiħ 

ta' din ir-riżoluzzjoni, inkluż meta 

teżamina mill-ġdid il-mandat tal-Kunsill; 

Or. en 

 

 


