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27.1.2016 A8-0009/65 

Predlog spremembe  65 

Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (b) – točka iv 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iv. naj zavrne uporabo klavzul o mirovanju 

in zaskočnih klavzul za zaveze glede 

dostopa do trga in naj zavrne njihovo 

uporabo v občutljivih sektorjih, kot so 

javne in kulturne storitve, javna naročila, 

način 4, promet in finančne storitve; naj 

dopusti dovolj prožnosti, da se storitve 

splošnega ekonomskega interesa privedejo 

nazaj v javni nadzor; naj ohrani pravico EU 

in držav članic, da spremenijo svoje 

časovne načrte obveznosti v skladu z 

GATS; 

iv. naj se pogaja na podlagi pozitivnega 

seznama; naj zavrne uporabo klavzul o 

mirovanju in zaskočnih klavzul za vse 

zaveze glede dostopa do trga in zaveze 

glede nacionalne obravnave; naj dopusti 

dovolj prožnosti, da se storitve splošnega 

ekonomskega interesa privedejo nazaj v 

javni nadzor; naj ohrani pravico EU in 

držav članic, da spremenijo svoje časovne 

načrte obveznosti v skladu z GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Predlog spremembe  66 

Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka (a) – točka (i) a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (i)a. naj poudari, da je izpolnjevanje 

zgornjih pogojev ključno, če naj bi 

Parlament podprl končni izid pogajanj o 

sporazumu TiSA; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Predlog spremembe  67 

Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. zahteva, da Komisija v celoti upošteva 

to resolucijo in predlaga potrebne 

spremembe za mandat Sveta; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Predlog spremembe  68 

Ska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Priporočila Evropski Komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) 

2015/2233 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. zahteva, da Komisija v celoti upošteva 

to resolucijo, tudi ko bo pregledovala 

mandat Sveta; 

Or. en 

 

 


