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27.1.2016 A8-0009/65 

Pakeitimas 65 

Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b punkto iv papunktis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

nepritarti neveikimo ir reketo sąlygų 

taikymui su patekimu į rinką susijusiems 

įsipareigojimams ir nepritarti jų taikymui 

pažeidžiamiems sektoriams, pvz., 

viešosioms ir kultūros paslaugoms, 

viešiesiems pirkimams, 4-ajam paslaugų 

teikimo būdui, transportui ir finansinėms 

paslaugoms; suteikti pakankamą 

lankstumą, kad visuotinės svarbos 

ekonominių paslaugų kontrolę vėl būtų 

galima patikėti valstybei; išsaugoti ES ir 

valstybių narių teisę pakeisti savo 

įsipareigojimų tvarkaraštį pagal GATS; 

iv. vykdyti derybas remiantis teigiamo 

sąrašo metodu; nepritarti neveikimo (angl. 

standstill) ir negrįžtamumo (angl. ratchet) 

nuostatų taikymui visiems su patekimu į 

rinką susijusiems įsipareigojimams ir 

nacionalinio režimo įsipareigojimams; 

suteikti pakankamą lankstumą, kad 

visuotinės svarbos ekonominių paslaugų 

kontrolę vėl būtų galima pavesti valstybei; 

išsaugoti ES ir valstybių narių teisę 

pakeisti savo įsipareigojimų tvarkaraštį 

pagal GATS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Pakeitimas 66 

Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punkto i a papunktis (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ia. pabrėžti, kad minėtų sąlygų įvykdymas 

labai svarbus siekiant, kad Parlamentas 

pritartų galutiniam derybų dėl TISA 

rezultatui; 

Or. en 



 

AM\1084762LT.doc  PE576.507v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.1.2016 A8-0009/67 

Pakeitimas 67 

Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. prašo Komisijos visapusiškai 

atsižvelgti į šią rezoliuciją ir pasiūlyti 

reikiamus Tarybos suteiktų įgaliojimų 

pakeitimus; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Pakeitimas 68 

Ska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) 

2015/2233(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. prašo Komisijos visapusiškai 

atsižvelgti į šią rezoliuciją, be kita ko, 

peržiūrint Tarybos suteiktus įgaliojimus; 

Or. en 

 

 


