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27.1.2016 A8-0009/65 

Amendamentul  65 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera b – subpunctul iv 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

iv. să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) în cazul 

angajamentelor privind accesul pe piață și 

să respingă aplicarea acestora în sectoare 

sensibile, cum ar fi serviciile publice și 

serviciile culturale, achizițiile publice, 

„modul 4”, transportul și serviciile 

financiare; să permită suficientă 

flexibilitate pentru a readuce serviciile de 

interes economic general înapoi sub control 

public; să mențină dreptul UE și al statelor 

membre de a modifica lista proprie de 

angajamente în conformitate cu GATS; 

iv. să negocieze pe baza unei liste pozitive; 

iv. să respingă aplicarea clauzei standstill 

(„clauza de înghețare”) și a clauzei ratchet 

(„clauza de clichet”) în cazul tuturor 

angajamentelor privind accesul pe piață și 

al tuturor angajamentelor privind 

tratamentul național; să permită suficientă 

flexibilitate pentru a readuce serviciile de 

interes economic general înapoi sub control 

public; să mențină dreptul UE și al statelor 

membre de a modifica lista proprie de 

angajamente în conformitate cu GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Amendamentul  66 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ia). să sublinieze că îndeplinirea 

condițiilor de mai sus este crucială dacă 

se dorește ca Parlamentul să sprijine 

rezultatul final al negocierilor pe 

marginea TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Amendamentul  67 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. solicită Comisiei să țină seama pe 

deplin de prezenta rezoluție și să propună 

modificările mandatului Consiliului care 

se impun; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Amendamentul  68 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile pe marginea Acordului 

privind comerțul cu servicii (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2b. solicită Comisiei să țină seama pe 

deplin de prezenta rezoluție, inclusiv în 

cadrul procesului de revizuire a 

mandatului Consiliului; 

Or. en 

 

 


