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27.1.2016 A8-0009/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že horizontální 

výjimka pro širokou škálu veřejných 

služeb není schopna dostatečně ochránit 

veřejné služby, neboť v některých 

členských státech jsou mnohé služby 

obecného hospodářského zájmu, zejména 

sociální, zdravotní a vzdělávací služby, 

částečně financovány ze soukromých 

zdrojů; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a – bod viii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  viiia. zahrnout ustanovení o přezkumu 

stanovující mechanismus, jenž straně 

poskytuje možnost opustit smlouvu nebo 

pozastavit nebo zrušit závazky na 

liberalizaci služby, zejména v případě 

porušení pracovních a sociálních norem; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. z oblasti působnosti dohody vyjmout 

veřejné a audiovizuální služby a uplatňovat 

obezřetný přístup ke kulturním službám, 

aniž by byly dotčeny závazky EU podle 

dohody GATS; usilovat o ambiciózní 

závazky napříč stranami, odvětvími a 

úrovněmi veřejné správy, a zejména o další 

otevírání zahraničních trhů v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, v odvětví 

telekomunikací, dopravy, finančních a 

odborných služeb; 

i. z oblasti působnosti dohody vyjmout 

veřejné služby, bez ohledu na to, zda jsou 

financovány z veřejných či soukromých 

zdrojů, a audiovizuální služby a uplatňovat 

obezřetný přístup ke kulturním službám, 

aniž by byly dotčeny závazky EU podle 

dohody GATS; usilovat o ambiciózní 

závazky napříč stranami, odvětvími a 

úrovněmi veřejné správy, a zejména o další 

otevírání zahraničních trhů v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, v odvětví 

telekomunikací, dopravy, finančních a 

odborných služeb; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Pozměňovací návrh  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod iv 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

iv. odmítnout použití doložky o zachování 

stávajícího stavu či o návratu k původnímu 

stavu a odmítnout jejich použití na citlivá 

odvětví, jako např. veřejné a kulturní 

služby, zadávání veřejných zakázek, režim 

4, dopravu a finanční služby; umožnit 

dostatečnou flexibilitu s cílem navrátit 

služby obecného hospodářského zájmu 

zpět pod veřejnou kontrolu; zachovat právo 

EU a členských států na úpravu svých 

prvotních harmonogramů závazků v 

souladu s dohodou GATS; 

iv. odmítnout použití doložky o zachování 

stávajícího stavu či o návratu k původnímu 

stavu, pokud jde o veškeré závazky týkající 

se přístupu na trh a národního zacházení, 
a odmítnout jejich použití na citlivá 

odvětví, jako např. veřejné a kulturní 

služby, zadávání veřejných zakázek, režim 

4, dopravu a finanční služby; umožnit 

dostatečnou flexibilitu s cílem navrátit 

služby obecného hospodářského zájmu 

zpět pod veřejnou kontrolu; zachovat právo 

EU a členských států na úpravu svých 

prvotních harmonogramů závazků v 

souladu s dohodou GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Pozměňovací návrh  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b – bod xi a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  xia. zajistit, aby dohoda obsahovala 

zjednodušené postupy pro odstoupení;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Pozměňovací návrh  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. i – bod v 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

v. podpořit členské státy v tom, aby do 

probíhajících jednání zapojily své 

vnitrostátní parlamenty a místní a 

regionální orgány, aby s nimi jednání 

konzultovaly a průběžně je o nich 

informovaly; 

v. podpořit členské státy v tom, aby do 

probíhajících jednání zapojily své 

vnitrostátní parlamenty a místní a 

regionální orgány, aby s nimi jednání 

konzultovaly a průběžně je o nich 

informovaly; vyzvat Radu, aby zajistila, že 

TISA bude smíšenou smlouvou; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Pozměňovací návrh  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se 

službami (TISA) 

2015/2233(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. žádá Evropskou komisi, aby toto 

usnesení plně zohlednila a poskytla 

odpověď do šesti měsíců od jeho přijetí; 

2. žádá Evropskou komisi, aby toto 

usnesení plně zohlednila a poskytla 

odpověď do šesti měsíců od jeho přijetí a 

aby odstoupila od jednání o dohodě TISA 

v případě, že nebudou provedena veškerá 

výše uvedená doporučení; 

Or. en 

 

 


