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27.1.2016 A8-0009/65 

Alteração  65 

Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea b) – subalínea iv) 

 

Proposta de resolução Alteração 

iv. rejeite a aplicação das cláusulas de 

suspensão e de ajustamento aos 

compromissos em matéria de acesso ao 

mercado, bem como a setores sensíveis, 

como os serviços públicos e culturais, os 

contratos públicos, o Modo 4, os 

transportes e os serviços financeiros; 

conceda flexibilidade suficiente para 

permitir que os serviços de interesse 

económico geral voltem a estar sob o 

controlo público; preserve o direito da UE 

e dos Estados-Membros de modificar a sua 

lista de compromissos, em conformidade 

com o GATS; 

iv. negoceie com base numa abordagem 

de lista positiva; rejeite a aplicação das 

cláusulas de suspensão e de ajustamento de 

todos os compromissos em matéria de 

acesso ao mercado e de tratamento 

nacional; conceda flexibilidade suficiente 

para permitir que os serviços de interesse 

económico geral voltem a estar sob o 

controlo público; preserve o direito da UE 

e dos Estados-Membros de modificar a sua 

lista de compromissos, em conformidade 

com o GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Alteração  66 

Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  i-A. saliente que o cumprimento das 

condições acima referidas são cruciais 

para o apoio do Parlamento ao resultado 

final das negociações sobre o TISA; 

Or. en 



 

AM\1084762PT.doc  PE576.507v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.1.2016 A8-0009/67 

Alteração  67 

Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Solicita à Comissão que tenha 

plenamente em conta a presente resolução 

e proponha as necessárias alterações ao 

mandato do Conselho; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Alteração  68 

Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendações à Comissão Europeia referentes às negociações relativas ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-B. Solicita à Comissão que tenha 

plenamente em conta a presente 

resolução, nomeadamente aquando da 

revisão do mandato do Conselho; 

Or. en 

 

 


