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27.1.2016 A8-0009/65 

Ændringsforslag  65 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b - nr. iv 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

iv. at afvise anvendelsen af bestemmelser 

om stilstand og spærremekanismer i 

forbindelse med 

markedsadgangsforpligtelser og at afvise 

deres anvendelse på følsomme sektorer, 

såsom offentlige og kulturelle 

tjenesteydelser, offentlige indkøb, 

leveringsmåde 4, transport og finansielle 

tjenesteydelser; at tillade tilstrækkelig 

fleksibilitet til, at tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse på ny kan komme 

under offentlig kontrol; at fastholde EU's 

og medlemsstaternes ret til at ændre deres 

liste over forpligtelser i henhold til GATS 

iv. at forhandle på grundlag af en 

positivliste; at afvise anvendelsen af 

bestemmelser om stilstand og 

spærremekanismer i forbindelse med alle 

markedsadgangsforpligtelser og 

forpligtelser til national behandling at 

tillade tilstrækkelig fleksibilitet til, at 

tjenesteydelser af almen økonomisk 

interesse på ny kan komme under offentlig 

kontrol; at fastholde EU's og 

medlemsstaternes ret til at ændre deres liste 

over forpligtelser i henhold til GATS 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Ændringsforslag  66 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a - nr. i a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  i)a. at understrege, at opfyldelse af 

ovenstående betingelser er afgørende, hvis 

Parlamentet skal kunne støtte det endelige 

resultat af TISA-forhandlingerne; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Ændringsforslag  67 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. anmoder Kommissionen om at tage 

fuldt hensyn til denne beslutning og 

foreslå de nødvendige ændringer af 

Rådets mandat; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Ændringsforslag  68 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA) 

2015/2233(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2b. anmoder Kommissionen om at tage 

fuldt hensyn til denne beslutning, også 

når den reviderer Rådets mandat; 

Or. en 

 

 


