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Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. opfordrer Kommissionen til at 

koncentrere forhandlingerne med 

Tunesien om forskellige aspekter af 

markedsadgang, som kan være til 

umiddelbar fordel for den tunesiske 

økonomi; forventer derfor, at 

forhandlingerne med Tunesien afviger fra 

den normale procedure for DCFTA-

forhandlinger, som finder anvendelse i 

forbindelse med Marokko og de østlige 

nabolande; foreslår, at 

standardspørgsmål vedrørende DCFTA-

forhandlinger, som ikke har nogen 

umiddelbar indvirkning på det tunesiske 

eksportresultat på EU's markeder, 

underlægges rendezvousklausuler; 

Or. en 
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Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. anser det for vigtigt, at udenlandske 

investorer behandles på ikke-

diskriminerende vis og har passende 

mulighed for at få klageadgang, samtidig 

med at det sikres, at de ikke nyder større 

materielle eller proceduremæssige 

rettigheder end hjemlige investorer; 

udelukker medtagelsen af en særlig 

voldgiftsmekanisme mellem investorer og 

stater i den endelige aftale; 

Or. en 
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Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

for Udvalget om International Handel 

Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. håber, at aftalen omfatter et ambitiøst 

kapitel om intellektuel ejendomsret, 

herunder anerkendelse og skærpet 

beskyttelse af geografiske betegnelser, 

således at den sikrer fuld anerkendelse af 

geografiske betegnelser fra henholdsvis EU 

og Tunesien, de berørte produkters 

sporbarhed og beskyttelse af 

producenternes knowhow;  

50. håber, at aftalen omfatter anerkendelse 

og skærpet beskyttelse af geografiske 

betegnelser, således at den sikrer fuld 

anerkendelse af geografiske betegnelser fra 

henholdsvis EU og Tunesien, de berørte 

produkters sporbarhed og beskyttelse af 

producenternes knowhow; mener, at et 

mere ambitiøst kapitel om intellektuel 

ejendomsret bør gøres til genstand for det 

økonomiske samarbejde på et senere 

tidspunkt; 

Or. en 

 

 


