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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/65 

Τροπολογία  65 

Ska Keller 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σςζηάζειρ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ππορ ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηιρ 

διαππαγμαηεύζειρ επί ηηρ ζςμθυνίαρ για ηιρ ζςναλλαγέρ ζηον ηομέα ηυν ςπηπεζιών (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο β – σημείο iv 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

iv. να αποππίτει ηην εθαπμογή πηηπών 

διαηήπηζηρ ηηρ ιζσύοςζαρ καηάζηαζηρ και 

πηηπών πποζαπμογήρ ζηιρ δεζμεύζειρ 

ζσεηικά με ηην ππόζβαζη ζηην αγοπά θαη 

λα απνξξίςεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

επαίζζεηνπο ηνκείο, όπσο νη δεκόζηεο 

θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο, νη δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο, ν ηξόπνο 4, νη κεηαθνξέο θαη 

νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· να 

επιηπέτει απκεηή εςελιξία ώζηε οι 

ςπηπεζίερ γενικού οικονομικού 

ζςμθέπονηορ να πεπιέλθοςν εκ νέος ζε 

δημόζιο έλεγσο· να διαηηπήζει ηο 

δικαίυμα ηηρ ΕΕ και ηυν κπαηών μελών να 

ηποποποιούν ηο σπονοδιάγπαμμα ηυν 

δεζμεύζευν ζύμθυνα με ηην GATS· 

iv. λα δηαπξαγκαηεπηεί ζηε βάζε 

πξνζέγγηζεο ζεηηθνύ θαηαιόγνπ· να 

αποππίτει ηην εθαπμογή πηηπών 

διαηήπηζηρ ηηρ ιζσύοςζαρ καηάζηαζηρ και 

πηηπών πποζαπμογήρ ζε όιεο 

ηηοδεζμεύζειρ ζσεηικά με ηην ππόζβαζη 

ζηην αγοπά θαη ηελ εζληθή κεηαρείξηζε να 

επιηπέτει απκεηή εςελιξία ώζηε οι 

ςπηπεζίερ γενικού οικονομικού 

ζςμθέπονηορ να πεπιέλθοςν εκ νέος ζε 

δημόζιο έλεγσο· να διαηηπήζει ηο 

δικαίυμα ηηρ ΕΕ και ηυν κπαηών μελών να 

ηποποποιούν ηο σπονοδιάγπαμμα ηυν 

δεζμεύζευν ζύμθυνα με ηην GATS· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/66 

Τροπολογία  66 

Ska Keller 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σςζηάζειρ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ππορ ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηιρ 

διαππαγμαηεύζειρ επί ηηρ ζςμθυνίαρ για ηιρ ζςναλλαγέρ ζηον ηομέα ηυν ςπηπεζιών (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 – στοιχείο -α σημείο i α (νέο) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  i α. λα ηνλίζεη όηη ε εθπιήξσζε ησλ 

αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ απνηειεί 

θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηειηθήο έθβαζεο ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο TiSA από ην 

Κνηλνβνύιην· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/67 

Τροπολογία  67 

Ska Keller 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σςζηάζειρ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ππορ ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηιρ 

διαππαγμαηεύζειρ επί ηηρ ζςμθυνίαρ για ηιρ ζςναλλαγέρ ζηον ηομέα ηυν ςπηπεζιών (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 2α. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

πιήξσο ππόςε ην παξόλ ςήθηζκα θαη λα 

πξνηείλεη ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηελ εληνιή ηνπ Σπκβνπιίνπ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.1.2016 A8-0009/68 

Τροπολογία  68 

Ska Keller 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σςζηάζειρ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ππορ ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηιρ 

διαππαγμαηεύζειρ επί ηηρ ζςμθυνίαρ για ηιρ ζςναλλαγέρ ζηον ηομέα ηυν ςπηπεζιών (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2β. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

πιήξσο ππόςε ην παξόλ ςήθηζκα, θαη 

θαηά ηελ αλαζεώξεζε ηεο εληνιήο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ· 

Or. en 

 

 


