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23.2.2016 B8-0255/11 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât, la 3 martie 2014, UE și 

Tunisia au convenit să instituie un 

parteneriat pentru mobilitate, bazat pe 

dialog și pe reciprocitate, care are scopul 

de a gestiona mai bine atât circulația 

persoanelor pentru șederile de scurtă 

durată, cât și migrația legală a forței de 

muncă care are loc între teritoriile lor 

respective, ținând seama de situația 

socioeconomică și de situația pieței 

muncii din țările semnatare; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. constată că economia tunisiană se 

confruntă cu dificultăți semnificative, că 

rata de creștere a PIB a fost de 2,3% în 

2014, că rata șomajului în 2015 se ridică la 

15% din populația activă, că 28,6% din 

absolvenții de universitate sunt șomeri și că 

șomajul în rândul tinerilor tunisieni este în 

creștere; 

2. constată că economia tunisiană se 

confruntă cu dificultăți semnificative, că 

rata de creștere a PIB a fost de 2,3% în 

2014, că rata șomajului în 2015 se ridică la 

15% din populația activă, că 28,6% din 

absolvenții de universitate sunt șomeri și că 

șomajul în rândul tinerilor tunisieni este în 

creștere; consideră că acordul pentru 

mobilitate semnat între UE și Tunisia 

trebuie să se bazeze pe propunerea de 

directivă privind condițiile de intrare și de 

ședere a resortisanților țărilor terțe pentru 

cercetare, educație și formare în curs de 

adoptare de către Parlamentul European 

și Consiliu pentru ca acest acord de 

mobilitate să fie echilibrat, în special în 

beneficiul tinerilor tunisieni; invită, de 

asemenea, Comisia și statele membre să 

pună în aplicare într-un mod privilegiat 

cu Tunisia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. remarcă faptul că procesul de tranziție 

democratică a Tunisiei este cel mai avansat 

din întreaga regiune, că această țară a ales 

un model unic de dezvoltare politică și 

economică față de țările de pe țărmul sudic 

al Mediteranei și solicită Comisiei 

Europene să țină cont pe deplin de acest 

lucru în cadrul negocierilor; consideră că 

UE trebuie să ia toate măsurile posibile 

pentru a sprijini Tunisia în tranziția sa 

democratică orientată către o societate 

stabilă și pluralistă; 

6. remarcă faptul că procesul de tranziție 

democratică a Tunisiei este cel mai avansat 

din întreaga regiune, că această țară a ales 

un model unic de dezvoltare politică și 

economică față de țările de pe țărmul sudic 

al Mediteranei și solicită Comisiei 

Europene să țină cont pe deplin de acest 

lucru în cadrul negocierilor; consideră că 

UE trebuie să ia toate măsurile posibile 

pentru a sprijini Tunisia în tranziția sa 

democratică orientată către o societate 

stabilă și pluralistă; invită Uniunea și 

statele sale membre să depună eforturi 

noi semnificative pentru a facilita 

returnarea activelor însușite în mod ilegal 

de regimul Ben Ali, așa cum se solicită în 

Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare 

la recuperarea activelor de către țările 

Primăverii arabe aflate în tranziție 

(2013/2612 (RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. solicită o reexaminare a datoriei 

externe a Tunisiei și sprijină suspendarea 

plăților la această datorie, astfel încât să 

poată fi efectuat un audit asupra 

legitimității acesteia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. consideră că ALSAC, ca și alte 

acorduri de liber schimb, întărește logica 

concurenței între lucrători și între state, 

accelerează privatizarea serviciilor 

publice, subminează protecția socială 

existentă și limitează capacitatea 

guvernului tunisian de a legifera, în 

special în chestiuni sociale și ambientale; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută faptul că Uniunea Europeană a 

transformat Tunisia într-una dintre țările 

prioritare în politica sa de vecinătate față 

de țările din sudul Mediteranei și că a 

acordat Tunisiei un împrumut de 300 de 

milioane de euro ca asistență 

macrofinanciară pentru demararea 

reformelor economice;  

16. salută faptul că Uniunea Europeană a 

transformat Tunisia într-una dintre țările 

prioritare în politica sa de vecinătate față 

de țările din sudul Mediteranei ; regretă 

faptul că aceasta a condiționat asistența 

sa macrofinanciară în valoare de 300 de 

milioane EUR pentru Tunisia de punerea 

în aplicare a unor reforme economice 

structurale și neoliberale, fără a lua în 

considerare aspectele sociale ale cererilor 

repetate exprimate în special de către 

tinerii tunisieni; solicită ca principiul 

macrocondiționalității să fie eliminat din 

viitoarea asistență financiară;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă ferm Comisia și guvernul 

tunisian să stabilească un proces clar și 

precis de implicare a societății civile 

tunisiene și a celei europene pe întreaga 

durată a negocierilor și să dea dovadă de 

un spirit inovator; în acest sens, își 

exprimă satisfacția în legătură cu rolul 

jucat de societatea civilă tunisiană în prima 

rundă de negocieri și solicită consultații 

deschise, transparente și care să aibă în 

vedere într-o mai mare măsură diversitatea 

agenților societății civile tunisiene, 

bazându-se pe cele mai bune practici, 

precum cele care au fost stabilite în cadrul 

unor negocieri asemănătoare; 

23. îndeamnă ferm Comisia și guvernul 

tunisian să stabilească un proces clar și 

precis de implicare a societății civile 

tunisiene și a celei europene pe întreaga 

durată a negocierilor și să dea dovadă de 

un spirit inovator; în acest sens, ia act de 

eforturile de a implica societatea civilă 

tunisiană în prima rundă de negocieri și 

solicită consultații deschise, transparente și 

care să aibă în vedere într-o mai mare 

măsură diversitatea agenților societății 

civile tunisiene, bazându-se pe cele mai 

bune practici, precum cele care au fost 

stabilite în cadrul unor negocieri 

asemănătoare; solicită suspendarea 

negocierilor până la desfășurarea unei 

consultări ample și deschise a societății 

civile tunisiene și la efectuarea unui 

studiu de impact privind efectele 

economice și sociale ale ALSAC; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. respinge includerea oricărui 

mecanism de soluționare a litigiilor dintre 

investitori și stat sau de protecție a 

investițiilor care este plasat deasupra 

sistemului de justiție tunisian sau care 

limitează competența Tunisiei de a 

legifera; 

Or. en 

 

 


