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23.2.2016 B8-0255/11 

Módosítás  11 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

a GUE/NGL 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 

M a preambulumbekezdés (új)  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ma. mivel 2014. március 3-án az EU és 

Tunézia megállapodott arról, hogy 

létrehoznak egy párbeszéden és 

kölcsönösségen alapuló mobilitási 

partnerséget annak érdekében, hogy 

jobban kezeljék a rövid távú tartózkodás 

céljával érkezők áramlását és a legális 

munkaerő-migrációt a területeik között, 

figyelembe véve az aláíró országok 

társadalmi-gazdasági helyzetét és 

munkaerőpiacuk állapotát; 

Or. en 



 

AM\1087277HU.doc  PE576.619v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 B8-0255/12 

Módosítás  12 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

a GUE/NGL 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 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. megállapítja, hogy a tunéziai gazdaság 

jelentős nehézségekkel néz szembe, hogy a 

GDP növekedése 2014-ben 2,3% volt, 

hogy a munkanélküliség 2015-ben az aktív 

népesség 15%-át sújtja, a felsőfokú 

diplomával rendelkezők 28,6%-a 

munkanélküli és hogy a fiatal tunéziaiak 

körében nő a munkanélküliség; 

2. megállapítja, hogy a tunéziai gazdaság 

jelentős nehézségekkel néz szembe, hogy a 

GDP növekedése 2014-ben 2,3% volt, 

hogy a munkanélküliség 2015-ben az aktív 

népesség 15%-át sújtja, a felsőfokú 

diplomával rendelkezők 28,6%-a 

munkanélküli és hogy a fiatal tunéziaiak 

körében nő a munkanélküliség; úgy véli, 

annak érdekében, hogy különösen a fiatal 

tunéziaiak számára kedvező, 

kiegyensúlyozott megállapodás 

megkötésére kerüljön sor, az EU és 

Tunézia közötti mobilitási 

megállapodásnak a harmadik országbeli 

állampolgárok kutatás, tanulmányok és 

képzések végzése céljából való 

belépésének és tartózkodásának 

feltételeiről szóló irányelvjavaslaton kell 

alapulnia, amelynek európai parlamenti 

és tanácsi elfogadása jelenleg zajlik; 

továbbá felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a megállapodást 

Tunézia számára előnyös módon hajtsák 

végre; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Módosítás  13 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. megjegyzi, hogy a régióban a tunéziai 

demokratikus átmenet folyamata a 

legelőrehaladottabb, és hogy az ország 

egyedülálló politikai és gazdasági fejlődési 

utat választott a Földközi-tenger déli 

partjának országai között, és arra kéri a 

Bizottságot, hogy ezt teljes mértékben 

vegye figyelembe a tárgyalások során; úgy 

véli, hogy az Európai Uniónak meg kell 

tennie minden lehetséges intézkedést annak 

érdekében, hogy támogassa Tunéziát a 

stabil és pluralista társadalom felé történő 

demokratikus átmenetben; 

6. megjegyzi, hogy a régióban a tunéziai 

demokratikus átmenet folyamata a 

legelőrehaladottabb, és hogy az ország 

egyedülálló politikai és gazdasági fejlődési 

utat választott a Földközi-tenger déli 

partjának országai között, és arra kéri a 

Bizottságot, hogy ezt teljes mértékben 

vegye figyelembe a tárgyalások során; úgy 

véli, hogy az Európai Uniónak meg kell 

tennie minden lehetséges intézkedést annak 

érdekében, hogy támogassa Tunéziát a 

stabil és pluralista társadalom felé történő 

demokratikus átmenetben; felszólítja az 

Uniót és tagállamait, hogy tegyenek 

további jelentős erőfeszítéseket a Ben Ali-

rezsim által jogellenesen eltulajdonított 

vagyon visszaszerzésének megkönnyítése 

érdekében, ahogy felszólított erre az arab 

tavasz átmeneti időszakot élő országai 

általi vagyonvisszaszerzésről szóló, 2013. 

május 23-i állásfoglalásában 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Módosítás  14 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. felszólít Tunézia külső 

adósságállományának felülvizsgálatára, 

és támogatja e hitel törlesztésének 

felfüggesztését, hogy annak jogszerűségét 

ellenőrizni lehessen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Módosítás  15 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. úgy véli, hogy a többi 

szabadkereskedelmi megállapodáshoz 

hasonlóan a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás erősíti 

a munkavállalók közötti és az államok 

közötti versenylogikát, felgyorsítja a 

közszolgáltatások privatizációját, aláássa 

a meglévő szociális védelmet és korlátozza 

a tunéziai kormány jogszabály-alkotási 

lehetőségeit, különösen a szociális és 

környezetvédelmi kérdésekben; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Módosítás  16 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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; sajnálja, hogy a 

Tunéziának nyújtandó 300 millió eurós 

makroszintű pénzügyi támogatását a 

strukturális és neoliberális gazdasági 

reformok végrehajtásától tette függővé 

anélkül, hogy figyelembe venné a 

különösen a tunéziai fiatalok részéről több 

ízben megfogalmazott kérések szociális 

aspektusait; felszólít, hogy a 

makrogazdasági feltételesség elvét 

távolítsák el a jövőbeli pénzügyi 

támogatásból;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Módosítás  17 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL 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 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. arra ösztönzi a Bizottságot és a tunéziai 

kormányt, hogy vezessenek be egyértelmű 

és pontos folyamatot a tunéziai és európai 

civil szervezeteknek a tárgyalások teljes 

folyamatába való bevonására, és tegyenek 

tanúbizonyságot innovációs képességükről; 

üdvözli, hogy a tunéziai civil társadalmat 

bevonták a tárgyalások első fordulójába, és 

kéri, hogy a konzultációk legyenek nyíltak, 

átláthatóak és foglalják magukban a 

tunéziai civil társadalom sokféle 

alkotóelemét, építve 

23. arra ösztönzi a Bizottságot és a tunéziai 

kormányt, hogy vezessenek be egyértelmű 

és pontos folyamatot a tunéziai és európai 

civil szervezeteknek a tárgyalások teljes 

folyamatába való bevonására, és tegyenek 

tanúbizonyságot innovációs képességükről; 

ezzel összefüggésben tudomásul veszi az 

arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a 

tunéziai civil társadalmat bevonják a 

tárgyalások első fordulójába, és kéri, hogy 

a konzultációk legyenek nyíltak, 

átláthatóak és foglalják magukban a 

tunéziai civil társadalom sokféle 

alkotóelemét, építve felszólít a tárgyalások 

felfüggesztésére mindaddig, amíg a 

tunéziai civil társadalmat széles körűen és 

inkluzív módon meg nem hallgatták, 

valamint a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás 

gazdasági és társadalmi hatásait nem 

értékelték; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Módosítás  18 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra 

Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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 

42 a bekezdés (új)  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 42a. elutasítja a beruházó és az állam 

közötti vitarendezésre vagy a beruházások 

védelmére irányuló bármilyen olyan 

mechanizmus belefoglalását, amely a 

tunéziai igazságügyi rendszeren felül áll 

vagy korlátozza Tunézia jogalkotási 

hatáskörét; 

Or. en 

 


