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27.1.2016 A8-0009/65 

Amendement  65 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter b – punt iv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

iv. zich te verzetten tegen de toepassing 

van standstill- en ratchetclausules op 

verbintenissen inzake markttoegang en 

zich te verzetten tegen hun toepassing op 

gevoelige sectoren, zoals overheids- en 

culturele diensten, overheidsopdrachten, 

Modus 4, vervoer en financiële diensten; 

voldoende flexibiliteit te laten om diensten 

van algemeen economisch belang opnieuw 

in overheidshanden te brengen; het recht 

van de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

iv. te onderhandelen op basis van een 

positieve lijst; zich te verzetten tegen de 

toepassing van standstill- en 

ratchetclausules op alle verbintenissen 

inzake markttoegang en nationale 

behandeling; voldoende flexibiliteit te 

laten om diensten van algemeen 

economisch belang opnieuw in 

overheidshanden te brengen; het recht van 

de EU en de lidstaten te handhaven om 

wijzigingen aan te brengen aan hun lijst 

van verbintenissen overeenkomstig de 

GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Amendement  66 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a – punt i bis  (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  i bis. te benadrukken dat de vervulling 

van bovengenoemde voorwaarden 

essentieel is indien het Parlement wordt 

geacht de definitieve uitkomst van de 

TiSA-onderhandelingen te ondersteunen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Amendement  67 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. verzoekt de Commissie ten volle 

rekening te houden met onderhavige 

resolutie en de noodzakelijke wijzigingen 

op het mandaat van de Raad voor te 

stellen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Amendement  68 

Ska Keller 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 ter. verzoekt de Commissie ten volle 

rekening te houden met onderhavige 

resolutie, onder meer bij de herziening 

van het mandaat van de Raad; 

Or. en 

 

 


