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22.2.2016 B8-0255/4 

Módosítás  4 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

az S&D 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 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. üdvözli, hogy az Európai Unió 

Tunéziát a Földközi-tenger déli partjának 

országaira vonatkozó 

szomszédságpolitikájának egyik kiemelt 

országává tette, hogy 300 millió eurós 

kölcsön formájában makrofinanszírozási 

támogatást biztosított Tunézia számára a 

gazdasági reformok végrehajtására; 

16. üdvözli, hogy az Európai Unió 

Tunéziát a Földközi-tenger déli partjának 

országaira vonatkozó 

szomszédságpolitikájának egyik kiemelt 

országává tette, hogy 300 millió eurós 

kölcsön formájában makrofinanszírozási 

támogatást biztosított Tunézia számára a 

gazdasági reformok végrehajtására; 

sajnálja azonban, hogy ezen összeg 85 %-

át a volt rezsim által vállalt adósság 

visszafizetésére fordítják; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Módosítás  5 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

az S&D 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 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. arra kéri ugyanakkor az Európai Uniót, 

valamint a tagállamait, az EBB-t és az 

EBRD-t, hogy továbbra is álljanak ki 

Tunézia mellett és fokozzák támogatási és 

segélyprogramjaikat, többek között 

rendkívüli autonóm kereskedelmi 

intézkedések bevezetésével és a fizetési 

mérleg egyensúlyhiánya esetére a 

kölcsönök esetleges újratárgyalásával, 

hogy végigkísérjék Tunéziát 

demokratizálódási folyamata 

megszilárdítása során; üdvözli, hogy egyes 

tagállamok „Tunézia átalakítására irányuló 

partnerségeket” alakítottak ki; felszólítja az 

Európai Uniót, hogy folytassa az alapvető 

orvosi ellátáshoz való hozzáférés 

tekintetében a regionális egyenlőtlenségek 

csökkentésére irányuló programját; 

17. arra kéri ugyanakkor az Európai Uniót, 

valamint a tagállamait, az EBB-t és az 

EBRD-t, hogy továbbra is álljanak ki 

Tunézia mellett és fokozzák támogatási és 

segélyprogramjaikat, többek között 

rendkívüli autonóm kereskedelmi 

intézkedések bevezetésével, hogy 

végigkísérjék Tunéziát demokratizálódási 

folyamata megszilárdítása során; üdvözli, 

hogy egyes tagállamok „Tunézia 

átalakítására irányuló partnerségeket” 

alakítottak ki; felszólítja az Európai Uniót, 

hogy folytassa Tunéziában az alapvető 

orvosi ellátáshoz való hozzáférés 

tekintetében a regionális egyenlőtlenségek 

csökkentésére irányuló programját; 

sajnálatát fejezi ki mindazonáltal amiatt, 

hogy az Európai Unió nem tervezi olyan 

intézkedések meghozatalát, amelyek 

részben csökkenthetnék a tunéziai 

adósságállományt, amelyet többségében a 

régi rezsim halmozott fel; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Módosítás  6 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

az S&D 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 

21 a bekezdés(új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21 a. kéri, hogy a megállapodás 

mindenekelőtt a társfejlesztés folyamatára 

törekedjen, és hogy a kereskedelmi 

kapcsolatok előmozdítását ne csak 

önmagáért való célként, hanem az 

Európai Unióból Tunéziába irányuló 

technológiaátadás elősegítésének 

eszközeként is közelítse meg; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Módosítás  7 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

az S&D 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 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. sürgeti a Tanácsot, hogy hozza 

nyilvánosságra a tagállamok által 2011. 

december 14-én egyhangúlag elfogadott 

tárgyalási megbízatást; 

25. sürgeti a Tanácsot, hogy hozza 

nyilvánosságra a tagállamok által 2011. 

december 14-én egyhangúlag elfogadott 

tárgyalási megbízatást; úgy véli, ha a 

Tanács erre nem hajlandó, azzal 

felesleges csapást mérne a tárgyalófelek 

által támogatott átláthatósági folyamatra, 

mivel sajnálatos módon a gyanakvás 

légkörét teremtené meg a megállapodás 

tartalmával kapcsolatban; 

Or. fr 

 

 


