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23.2.2016 B8-0255/1 

Módosítás  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatandó tárgyalások 

megnyitásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. kéri, hogy mindkét fél, többek között 

az Európai Parlament tunéziai 

szakemberek bevonásával, végezzen 

szigorú és átlátható ágazati 

hatástanulmányokat és értékeléseket a 

megállapodás különböző területekre, 

többek között a szolgáltatásokra, a 

közbeszerzésekre, a kkv-k 

versenyképességére, a foglalkoztatásra, a 

mezőgazdaságra, a környezetre vagy 

bármely más prioritást élvező ágazatra 

gyakorolt hatásairól; tudomásul veszi 

Tunézia kérését, hogy kezdettől fogva 

vonjanak be tunéziai szakértőket, hogy 

Tunéziában is biztosítsák a hatásvizsgálati 

adatok hitelességét; 

29. kéri, hogy mindkét fél, többek között 

az Európai Parlament tunéziai 

szakemberek bevonásával, végezzen 

szigorú és átlátható ágazati 

hatástanulmányokat és értékeléseket a 

megállapodás különböző területekre, 

többek között a szolgáltatásokra, a 

közbeszerzésekre, a kkv-k 

versenyképességére, a foglalkoztatásra, a 

mezőgazdaságra, különös tekintettel az 

olívaolaj-ágazatra, a környezetre vagy 

bármely más prioritást élvező ágazatra 

gyakorolt hatásairól; tudomásul veszi 

Tunézia kérését, hogy kezdettől fogva 

vonjanak be tunéziai szakértőket, hogy 

Tunéziában is biztosítsák a hatásvizsgálati 

adatok hitelességét; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Módosítás  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatandó tárgyalások 

megnyitásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. becslése szerint mind az Európai Unió, 

mind Tunézia csak nyerhet a 

mezőgazdasági piacaikhoz való kölcsönös 

hozzáféréssel, és úgy véli, hogy a 

megállapodásnak hozzá kell járulnia a 

vámtarifák csökkentéséhez, a nem 

vámjellegű akadályok felszámolásához és 

az exporteljárások javításához;  

44. becslése szerint mind az Európai Unió, 

mind Tunézia csak nyerhet a 

mezőgazdasági piacaikhoz való kölcsönös 

hozzáféréssel, figyelembe véve egyes 

érzékeny ágazatok, például az olivaolaj-

ágazat sajátosságait, és úgy véli, hogy a 

megállapodásnak hozzá kell járulnia a 

vámtarifák csökkentéséhez, a nem 

vámjellegű akadályok felszámolásához és 

az exporteljárások javításához;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Módosítás  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

az EU és Tunézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatandó tárgyalások 

megnyitásáról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. reményei szerint a megállapodás nem 

érinti hátrányosan egyik fél gazdaságát 

sem; kéri az Uniót és Tunéziát, hogy vegye 

figyelembe azt, hogy a Földközi-tenger 

mindkét partján vannak érzékeny 

mezőgazdasági szektorok, melyek 

hiánytalan jegyzékéről a tárgyalások során 

meg kell egyezni, feltüntetve az átmeneti 

időszakokat és a vonatkozó kvótákat, 

valamint szükség esetén azt, hogy nem 

tartoznak a tárgyalás hatálya alá;  

46. reményei szerint a megállapodás nem 

érinti hátrányosan egyik fél gazdaságát 

sem; kéri az Uniót és Tunéziát, hogy vegye 

figyelembe azt, hogy a Földközi-tenger 

mindkét partján vannak érzékeny 

mezőgazdasági szektorok, melyek 

hiánytalan jegyzékéről a tárgyalások során 

meg kell egyezni, feltüntetve az átmeneti 

időszakokat és a vonatkozó kvótákat, 

valamint szükség esetén azt, hogy úgy mint 

az olivaolaj esetében nem tartoznak a 

tárgyalás hatálya alá;  

Or. en 

 

 


