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27.1.2016 A8-0009/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno (b) – bod iv 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iv. odmietnuť uplatňovanie ustanovenia o 

zachovaní status quo a tzv. „ratchet clause“ 

na záväzky týkajúce sa prístupu na trh a 

zamietnuť ich uplatňovanie v citlivých 

odvetviach, akými sú verejné a kultúrne 

služby, verejné obstarávanie, režim 4, 

doprava a finančné služby; umožniť 

dostatočnú flexibilitu, aby sa na služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu opäť 

vzťahovala verejná kontrola; zachovať 

právo EÚ a členských štátov upraviť svoje 

listiny záväzkov v súlade s dohodou 

GATS; 

iv. rokovať na základe pozitívneho 

zoznamu; odmietnuť uplatňovanie 

ustanovenia o zachovaní status quo a tzv. 

„ratchet clause“ na všetky záväzky týkajúce 

sa prístupu na trh a vnútroštátneho 

zaobchádzania; umožniť dostatočnú 

flexibilitu, aby sa na služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu opäť vzťahovala 

verejná kontrola; zachovať právo EÚ a 

členských štátov upraviť svoje listiny 

záväzkov v súlade s dohodou GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno a) – bod ia (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ia. zdôrazniť, že je rozhodujúce splniť 

uvedené podmienky, ak má Parlament 

podporiť konečný výsledok rokovaní o 

dohode TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. žiada, aby Komisia plne zohľadnila 

toto uznesenie a navrhla potrebné zmeny 

mandátu Rady; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2b. žiada, aby Komisia plne zohľadnila 

toto uznesenie, a to aj pri revízii mandátu 

Rady; 

Or. en 

 

 


