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27.1.2016 A8-0009/65 

Grozījums Nr.  65 

Jan Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – b apakšpunkts – iv daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

iv. noraidīt „atturēšanās no jebkuras 

darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu tirgus piekļuves saistībām un 

noraidīt to piemērošanu jutīgām nozarēm, 

piemēram, sabiedriskajiem un kultūras 

jomas pakalpojumiem, publiskajiem 

iepirkumiem, 4. režīmam, transporta un 

finanšu pakalpojumiem; atļaut pietiekamu 

rīcības brīvību, lai vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 

atkal nonāktu sabiedrības kontrolē; 

saglabāt ES un dalībvalstu tiesības saskaņā 

ar GATS mainīt to grafikā paredzētās 

saistības; 

iv. risināt sarunas, pamatojoties uz 

pozitīvo sarakstu; noraidīt „atturēšanās no 

jebkuras darbības” un „sprūdrata” klauzulu 

piemērošanu visām tirgus piekļuves un 

valsts režīma saistībām; atļaut pietiekamu 

rīcības brīvību, lai vispārējas 

tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 

atkal nonāktu sabiedrības kontrolē; 

saglabāt ES un dalībvalstu tiesības saskaņā 

ar GATS mainīt to grafikā paredzētās 

saistības; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Grozījums Nr.  66 

Jan Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. 1. punkts – a apakšpunkts – ia daļa (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  (i) a. uzsvērt, ka iepriekšminēto 

nosacījumu izpildei ir izšķiroša nozīme, 

lai Parlaments atbalstītu TiSA sarunu 

galīgo iznākumu; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Grozījums Nr.  67 

Jan Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a prasa, lai Komisija pilnībā ņemtu vērā 

šo rezolūciju un ierosinātu vajadzīgās 

izmaiņas Padomes pilnvarās; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Grozījums Nr.  68 

Jan Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) 

2015/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.b prasa, lai Komisija pilnībā ņemtu vērā 

šo rezolūciju, tostarp pārskatot Padomes 

pilnvaras; 

Or. en 


