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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/55 

Τροπολογία  55 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο TiSA πξέπεη λα 

επηηπγράλνπλ έλα απνηειεζκαηηθό δηεζλέο 

ξπζκηζηηθό πιαίζην θαη όρη ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ εγρσξίνπ· 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο TiSA αθνξνύλ έλα 

δηεζλέο ξπζκηζηηθό πιαίζην θαη ηελ 

αδπλακία ξύζκηζεο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Τροπολογία  56 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νπνηαδήπνηε 

εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα παξέρεη 

πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα θαη 

ρακειόηεξεο ηηκέο ζηνπο Επξσπαίνπο 

θαηαλαισηέο, πεξηζζόηεξεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ησλ εξγαηώλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα πξέπεη επίζεο 

λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο ζε παγθόζκην 

επίπεδν θαζώο θαη λα δηαζθαιίδεη ίζνπο 

όξνπο αληαγσληζκνύ γηα ηηο επξσπατθέο 

εηαηξίεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

εκπνξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη 

ζην ζεκαηνιόγην ηεο ΔΟΕ γηα ηελ 

αμηνπξεπή εξγαζία θαη ζην ζεκαηνιόγην 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ ηνπ 2030 γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε θαη λα ζπλάδεη 

απόιπηα κε απηά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

εκπνξηθή ζπκθσλία εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν 

θαηαζηξνθήο πνιιώλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Τροπολογία  57 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νπνηαδήπνηε 

εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα αλνίγεη 

λέεο αγνξέο γηα ηηο εηαηξίεο καο ζην 

εμσηεξηθό θαη λα απνηειεί έλα δίθηπ 

αζθαιείαο γηα ηνπο πνιίηεο καο ζην 

εζσηεξηθό· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

TiSA πξέπεη λα απμήζεη ηε πξόζβαζε ζε 

μέλεο αγνξέο, λα πξνσζήζεη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη λα ζπκβάιεη ώζηε ε 

παγθνζκηνπνίεζε λα απνηππώλεη ηηο 

αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

ΕΕ θαη λα βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΕΕ 

λα επδνθηκνύλ ζηελ επνρή ησλ 

παγθόζκησλ αιπζίδσλ αμίαο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δηθαηώκαηα 

ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηα θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά πξόηππα δελ είλαη 

εκπνξηθά εκπόδηα αιιά κε 

δηαπξαγκαηεύζηκα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020» γηα έμππλε, 

βηώζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

αλάπηπμε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο 

ζπλνρήο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 174 

ηεο ΣΛΕΕ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ ΕΕ βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο, 

ηεο πνηόηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηνπ 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηεζλήο 

ξύζκηζε πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ 

επξσπαίσλ θαηαλαισηώλ· 
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νηθνλνκηθά πξνζηηνύ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

πάληα εμαζθαιηζκέλεο ζε όιεο ηηο πόιεηο 

θαη ηηο πεξηθέξεηεο· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ε ΕΕ πξέπεη λα πξνσζεί ηελ ηζόηεηα 
ησλ θύισλ ζε δηεζλέο επίπεδν· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Τροπολογία  58 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζην πιαίζην 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 

"ππεξεζηνπνίεζεο" θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο 

ηόζν ησλ νηθνλνκηώλ καο όζν θαη ηνπ 

δηεζλνύο εκπνξίνπ, απαηηείηαη ε αλάιεςε 

επείγνπζαο πνιηηηθήο δξάζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΕΕ έρεη δσηηθό 

ζπκθέξνλ λα εληζρύζεη ηνπο παγθόζκηνπο 

εκπνξηθνύο θαλόλεο γηα ηε ξύζκηζε ησλ 

παγθόζκησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πνιπκεξέο 

εκπνξηθό ζύζηεκα παξακέλεη ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθό πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε 

αλνηθηνύ θαη ζεκηηνύ εκπνξίνπ ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζην πιαίζην 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 

«ππεξεζηνπνίεζεο» θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο 

ηόζν ησλ νηθνλνκηώλ καο όζν θαη ηνπ 

δηεζλνύο εκπνξίνπ, απαηηείηαη ε 

αλαραίηηζε ηεο ππέξκεηξεο απηήο 

παγθνζκηνπνίεζεο, δηόηη ηα θξάηε πξέπεη 
λα έρνπλ δηθαίσκα λα επηβάιινπλ 

ξπζκίζεηο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Τροπολογία  59 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ απνηεινύλ 

θηλεηήξηα δύλακε γηα ηε δεκηνπξγία 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ΕΕ, 

ε νπνία ζα κπνξνύζε λα εληζρπζεί από ηε 

TiSA· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν κεγάιν αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαζώο θαη ην επίπεδν ησλ κηζζώλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκεα ησλ ππεξεζηώλ· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Τροπολογία  60 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιιέο 

ζεκαληηθέο αγνξέο, θαη ζε αλαδπόκελεο 

νηθνλνκίεο, εμαθνινπζνύλ λα είλαη 

θιεηζηέο ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πνιπάξηζκα 

εκπόδηα πνπ ηίζεληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ηα νπνία εάλ 

κεηαθξαζηνύλ ζε ηζνδύλακνπο δαζκνύο 

αληηζηνηρνύλ ζε 15 % γηα ηνλ Καλαδά, 16 

% γηα ηελ Θαπσλία, 25 % γηα ηε Νόηηα 

Κνξέα, 44 % γηα ηελ Τνπξθία θαη 68 % γηα 

ηε Κίλα, εμαθνινπζνύλ λα παξεκπνδίδνπλ 

ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο λα θαξπνύληαη 

πιήξσο ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ΕΕ, ζηελ νπνία ν ηζνδύλακνο 

δαζκόο ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη ζηηο 

ππεξεζίεο αλέξρεηαη κόλν ζε 6 %, είλαη 

ζεκαληηθά πην αλνηθηή από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εηαίξνπο ηεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ΕΕ ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη 

ηε ζέζε ηεο σο ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ 

εηζαγσγέα θαη εμαγσγέα ππεξεζηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηζόηηκνπο 

όξνπο αληαγσληζκνύ κέζσ ηεο ακνηβαίαο 

πξόζβαζεο ζηελ αγνξά θαη ηνπ ζεκηηνύ 

αληαγσληζκνύ· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιιέο 

ζεκαληηθέο αγνξέο, θαη ζε αλαδπόκελεο 

νηθνλνκίεο, εμαθνινπζνύλ λα είλαη 

θιεηζηέο ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πνιπάξηζκα 

εκπόδηα πνπ ηίζεληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ηα νπνία εάλ 

κεηαθξαζηνύλ ζε ηζνδύλακνπο δαζκνύο 

αληηζηνηρνύλ ζε 15 % γηα ηνλ Καλαδά, 16 

% γηα ηελ Θαπσλία, 25 % γηα ηε Νόηηα 

Κνξέα, 44 % γηα ηελ Τνπξθία θαη 68 % γηα 

ηε Κίλα, εμαθνινπζνύλ λα παξεκπνδίδνπλ 

ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο λα θαξπνύληαη 

πιήξσο ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ΕΕ, ζηελ νπνία ν ηζνδύλακνο 

δαζκόο ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη ζηηο 

ππεξεζίεο αλέξρεηαη κόλν ζε 6 %, είλαη 

ζεκαληηθά πην αλνηθηή από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εηαίξνπο ηεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ΕΕ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεη 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζηνλ 

ίδην βαζκό πνπ ην πξάηηνπλ νη άιιεο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/61 

Τροπολογία  61 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη κε 

δαζκνινγηθνί θξαγκνί, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεύνπλ θαηά κέζν όξν 

πεξηζζόηεξν από ην 50 % ηνπ θόζηνπο 

ησλ δηαζπλνξηαθώλ ππεξεζηώλ, ζίγνπλ 

δπζαλάινγα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), νη νπνίεο απνηεινύλ 

ην έλα ηξίην ησλ θνξέσλ εμαγσγήο 

ππεξεζηώλ ηεο ΕΕ θαη ζπρλά δελ 

δηαζέηνπλ ηνπο αλζξώπηλνπο θαη 

νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

εκπνδίσλ απηώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ε εμάιεηςε ησλ πεξηηηώλ εκπνδίσλ ζα 

δηεπθόιπλε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΕ, 

εθόζνλ νη θξαγκνί απηνί κπνξνύλ λα 

εμαιεηθζνύλ ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δεκόζηαο πνιηηηθήο 

πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ηα 

κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζεκηηώλ ζθνπώλ δεκόζηαο πνιηηηθήο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Τροπολογία  62 

Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΘΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ δελ απνηειεί νηθνλνκηθό 

βάξνο, αιιά πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο εκπηζηνζύλεο ζηνλ ςεθηαθό θόζκν 

έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νη ξνέο δεδνκέλσλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, αιιά δελ πξέπεη λα 

ππνλνκεύζνπλ επ’ νπδελί ην θεθηεκέλν 

ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθόηεηα· 

ΘΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη πεγή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

αιιά λνκηθή αξρή· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη νη καδηθέο ξνέο δεδνκέλσλ εθηόο 

εζληθώλ ζπλόξσλ δελ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ, θαη δελ πξέπεη λα 

ππνλνκεύζνπλ επ’ νπδελί ην θεθηεκέλν 

ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή 

δσή· 
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Marine Le Pen 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΘΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε TiSA ζα 

νδεγήζεη ζε κεηαθηλήζεηο πξνζώπσλ 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ  πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηε ζπκθσλία θαη όηη, ζην πιαίζην απηό, 

όινη νη επξσπαίνη πνιίηεο πξέπεη λα 

ηπγράλνπλ ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο όζνλ 

αθνξά ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην έδαθνο 

ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ηεο 

ζπκθσλίαο· 

ΘΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε TiSA ζα 

νδεγήζεη ζε κεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ  πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηε ζπκθσλία θαη όηη, ζην πιαίζην απηό, ζα 

δεκηνπξγήζεη θίλδπλν εηζαγσγήο 

πεξηζζόηεξν αλεηδίθεπηνπ θαη/ή 

ρακειόηεξα ακεηβόκελνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ κε θησρέο γισζζηθέο γλώζεηο· 
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Viviane Reding 

Σπζηάζεηο πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή πνπ αθνξνύλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. Απεπζύλεη, ζην πιαίζην ησλ ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηε ζπκθσλία γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ηηο 

αθόινπζεο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Επηηξνπή: 

[...] 

Οι παράγραυοι 1 και 2 αντικαθίστανται στο 

σύνολό τοσς από το ακόλοσθο κείμενο: 

1. Απεπζύλεη, ζην πιαίζην ησλ ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηε ζπκθσλία γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ηηο 

αθόινπζεο ζπζηάζεηο πξνο ηελ Επηηξνπή: 

λα ζέζεη νξηζηηθά ηέξκα ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο TiSA· 

Or. en 

 

 


