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27.1.2016 A8-0009/2 

Grozījums Nr.  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ia. tā kā horizontāla atruna, kas 

paredzēta plašam sabiedrisko 

pakalpojumu lokam, nevar pienācīgi 

aizsargāt sabiedriskos pakalpojumus, jo 

dažās dalībvalstīs daudzi vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, 

tostarp sociālie, veselības un izglītības 

pakalpojumi, daļēji tiek finansēti privāti; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Grozījums Nr.  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts – viii a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  viiia. iekļaut pārskatīšanas klauzulu, ar 

kuru tiek noteikts mehānisms, kas 

līgumslēdzēja pusei sniedz iespēju izstāties 

no nolīguma vai pārtraukt, vai atcelt 

pakalpojuma liberalizācijas pienākumus, 

jo īpaši darba un sociālo standartu 

pārkāpšanas gadījumā; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Grozījums Nr.  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

i. izslēgt sabiedriskos pakalpojumus un 

audiovizuālos pakalpojumus no nolīguma 

piemērošanas tvēruma un īstenot 

piesardzīgu pieeju kultūras jomas 

pakalpojumiem, neskarot GATS noteiktās 

ES saistības; rast iespēju pusēm, nozarēm 

un valdības līmeņiem uzņemties vērienīgas 

saistības, jo īpaši turpmāk atverot ārvalstu 

tirgus publisko iepirkumu, telesakaru, 

transporta un finanšu un profesionālo 

pakalpojumu jomā; 

i. izslēgt sabiedriskos pakalpojumus 

neatkarīgi no tā, vai tos finansē publiskais 

vai privātais sektors, un audiovizuālos 

pakalpojumus no nolīguma piemērošanas 

tvēruma un īstenot piesardzīgu pieeju 

kultūras jomas pakalpojumiem, neskarot 

GATS noteiktās ES saistības; rast iespēju 

pusēm, nozarēm un valdības līmeņiem 

uzņemties vērienīgas saistības, jo īpaši 

turpmāk atverot ārvalstu tirgus publisko 

iepirkumu, telesakaru, transporta un 

finanšu un profesionālo pakalpojumu jomā; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Grozījums Nr.  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – b apakšpunkts – iv punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iv. noraidīt „atturēšanās no jebkuras 

darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu tirgus piekļuves saistībām un 

noraidīt to piemērošanu jutīgām nozarēm, 

piemēram, sabiedriskajiem un kultūras 

jomas pakalpojumiem, publiskajiem 

iepirkumiem, 4. režīmam, transporta un 

finanšu pakalpojumiem; atļaut pietiekamu 

rīcības brīvību, lai vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 

atkal nonāktu sabiedrības kontrolē; 

saglabāt ES un dalībvalstu tiesības saskaņā 

ar GATS mainīt to grafikā paredzētās 

saistības; 

iv. noraidīt „atturēšanās no jebkuras 

darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu visām tirgus piekļuves un 

valsts režīma  saistībām un noraidīt to 

piemērošanu jutīgām nozarēm, piemēram, 

sabiedriskajiem un kultūras jomas 

pakalpojumiem, publiskajiem 

iepirkumiem, 4. režīmam, transporta un 

finanšu pakalpojumiem; atļaut pietiekamu 

rīcības brīvību, lai vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 

atkal nonāktu sabiedrības kontrolē; 

saglabāt ES un dalībvalstu tiesības saskaņā 

ar GATS mainīt to grafikā paredzētās 

saistības; 

Or. en 



 

AM\1084708LV.doc  PE576.507v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.1.2016 A8-0009/6 

Grozījums Nr.  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – b apakšpunkts – xi a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  xia. nodrošināt, lai nolīgumā tiktu 

paredzētas vienkāršas atcelšanas 

procedūras;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Grozījums Nr.  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – i apakšpunkts – v punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

v. mudināt dalībvalstis iesaistīt savu valsts 

parlamentu, kā arī vietējās un reģionālās 

iestādes, ar tām konsultēties un pienācīgi 

informēt par sarunu norisi; 

v. mudināt dalībvalstis iesaistīt savu valsts 

parlamentu, kā arī vietējās un reģionālās 

iestādes, ar tām konsultēties un pienācīgi 

informēt par sarunu norisi; aicināt Padomi 

nodrošināt, lai TiSA ir jaukts nolīgums; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Grozījums Nr.  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. prasa Komisijai pilnībā ņemt vērā šo 

rezolūciju un sniegt uz to atbildi sešu 

mēnešu laikā pēc tās pieņemšanas; 

2. prasa Komisijai pilnībā ņemt vērā šo 

rezolūciju un sniegt uz to atbildi sešu 

mēnešu laikā pēc tās pieņemšanas, un 

pārtraukt dalību TiSA sarunās, ja visi 

iepriekš izklāstītie ieteikumi netiek 

ievēroti; 

Or. en 


