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BG Единство в многообразието BG 

27.1.2016 A8-0009/65 

Изменение  65 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф – 1 буква б – точка iv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iv. да отхвърли прилагането на клаузите 

за запазване на съществуващото 

положение и за задържащ ефект за 

задължения във връзка с достъпа до 

пазара и да отхвърли прилагането им 

в чувствителни сектори, като 

например обществените услуги и 

услугите в сектора на културата, 

обществените поръчки, Начин на 

предлагане 4, транспорта и 

финансовите услуги; да позволява 

достатъчно гъвкавост с цел връщане на 

услугите от общ икономически интерес 

отново под обществен контрол; да 

запази правото на ЕС и държавите 

членки да изменят своя график на поети 

задължения в съответствие с ГАТС; 

iv. да преговаря въз основа на 

положителен списък; да отхвърли 

прилагането на клаузите за запазване на 

съществуващото положение и за 

задържащ ефект както за всички 

задължения във връзка с достъпа до 

пазара, така и за ангажименти по 

отношение на националното 

третиране; да позволява достатъчно 

гъвкавост с цел връщане на услугите от 

общ икономически интерес отново под 

обществен контрол; да запази правото 

на ЕС и държавите членки да изменят 

своя график на поети задължения в 

съответствие с ГАТС; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

27.1.2016 A8-0009/66 

Изменение  66 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква a – подточка i a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ia) да подчертае, че изпълнението на 

горепосочените условия е от 

решаващо значение за подкрепата на 

окончателния резултат от 

преговорите от Парламента; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Изменение  67 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. отправя искане към Комисията да 

отчете в пълна степен настоящата 

резолюция и да предложи 

необходимите промени в мандата на 

Съвета; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Изменение  68 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0009/2016 

Вивиан Рединг 

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно 

Споразумението по търговията с услуги 

2015/2233(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2б. отправя искане към Комисията да 

отчете в пълна степен настоящата 

резолюция, включително при 

преразглеждането на мандата на 

Съвета; 

Or. en 

 

 


