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27.1.2016 A8-0009/65 

Poprawka  65 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iv) należy odrzucić stosowanie klauzuli 

zawieszających i zapadkowych do 

zobowiązań dotyczących dostępu do rynku 

oraz odrzucić ich stosowanie do sektorów 

wrażliwych takich jak usługi publiczne i 

kulturalne, zamówienia publiczne, tryb 4, 

transport i usługi finansowe; należy 

dopuścić odpowiednio dużą elastyczność, 

aby przywrócić kontrolę publiczną nad 

usługami świadczonymi w ogólnymi 

interesie gospodarczym; należy utrzymać 

prawo UE i państw członkowskich do 

modyfikowania swojego wykazu 

zobowiązań zgodnie z GATS; 

(iv) należy negocjować w ramach 

podejścia opartego na wykazie 

pozytywnym; należy odrzucić stosowanie 

klauzuli zawieszających i zapadkowych do 

wszystkich zobowiązań dotyczących 

dostępu do rynku i traktowania 

narodowego; należy dopuścić odpowiednio 

dużą elastyczność, aby przywrócić kontrolę 

publiczną nad usługami świadczonymi w 

ogólnymi interesie gospodarczym; należy 

utrzymać prawo UE i państw 

członkowskich do modyfikowania swojego 

wykazu zobowiązań zgodnie z GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Poprawka  66 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (ia) należy podkreślić, że spełnienie wyżej 

wymienionych warunków ma kluczowe 

znaczenie, jeśli Parlament ma poprzeć 

ostateczny wynik negocjacji w sprawie 

porozumienia TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Poprawka  67 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję do pełnego 

uwzględnienia niniejszej rezolucji i 

zaproponowania niezbędnych zmian w 

odniesieniu do mandatu Rady; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Poprawka  68 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu 

usługami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2b. wzywa Komisję do pełnego 

uwzględnienia niniejszej rezolucji i 

zaproponowania niezbędnych zmian w 

odniesieniu do mandatu Rady; 

Or. en 

 

 


