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17.2.2016 A8-0013/5 

Alteração  5 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

É aberto um contingente pautal anual 

isento de direitos de 35 000 toneladas para 

as importações para a União de azeite 

virgem originário da Tunísia, dos códigos 

1509 10 10 e 1509 10 90. 

É aberto um contingente pautal anual 

isento de direitos de 35 000 toneladas para 

as importações para a União de azeite 

virgem dos códigos 1509 10 10 e 1509 10 

90, obtido integralmente na Tunísia e 

transportado diretamente da Tunísia para 

a União. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/6 

Alteração  6 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O direito ao benefício do contingente 

pautal de importação referido no artigo 1.º 

do presente regulamento fica sujeito ao 

cumprimento, pela Tunísia, das regras 

relativas à origem dos produtos e aos 

procedimentos conexos, previstas no 

protocolo n.º 4 do acordo euro-

mediterrânico. 

O direito ao benefício do contingente 

pautal de importação referido no artigo 1.º 

do presente regulamento fica sujeito ao 

cumprimento, pela Tunísia, das condições 

sanitárias e fitossanitárias estabelecidas 

pela União, bem como das regras relativas 

à origem dos produtos e procedimentos 

conexos, previstas no protocolo n.º 4 do 

acordo euro-mediterrânico. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Alteração  7 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão gere o contingente pautal em 

conformidade com o artigo 184.º do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013. 

A Comissão gere o contingente pautal em 

conformidade com o artigo 184.º do 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e 

estabelece licenças de importação mensais 

a emitir entre janeiro e outubro de 2016 e 

em 2017, nos termos do disposto no 

Regulamento (CE) n.º 1918/2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Alteração  8 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão pode, caso constate existirem 

provas suficientes de incumprimento, pela 

Tunísia, das condições estabelecidas no 

artigo 2.º, adotar um ato de execução que 

suspenda total ou parcialmente o regime 

preferencial previsto no artigo 1.º.  Esse ato 

de execução é adotado em conformidade 

com o procedimento de exame referido no 

artigo 6.º, n.º 2. 

A Comissão pode, caso constate existirem 

provas suficientes de incumprimento, pela 

Tunísia, das condições estabelecidas no 

artigo 2.º, adotar um ato de execução que 

suspenda totalmente o regime preferencial 

previsto no artigo 1.º. Esse ato de execução 

é adotado em conformidade com o 

procedimento de exame referido no 

artigo 6.º, n.º 2. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Alteração  9 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O regime preferencial instituído pelo 

presente regulamento deve beneficiar de 

forma equitativa todos os produtores 

tunisinos, devendo a distribuição das 

licenças de importação ser feita de forma 

transparente pelo Instituto Nacional do 

Azeite («Office national de l'huile»). 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Alteração  10 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável de 1 de 

janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. 

O presente regulamento é aplicável de 1 de 

janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/11 

Alteração  11 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo e outros 

 

Relatório A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introdução de medidas comerciais autónomas de emergência para a Tunísia 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) As medidas comerciais autónomas 

específicas estabelecidas pelo presente 

regulamento destinam-se a mitigar a difícil 

situação económica que a Tunísia enfrenta 

atualmente na sequência dos ataques 

terroristas. As referidas medidas devem, 

pois, ser limitadas no tempo e sem prejuízo 

das negociações entre a União e a Tunísia 

sobre o estabelecimento de uma zona de 

comércio livre abrangente e aprofundado 

(ZCLAA), que deverão começar em 

outubro de 2015. Poderá ser considerada 

uma extensão do período de aplicação no 

final deste período se a situação do 

mercado ou o progresso nas negociações 

ZCLAA o justificarem. 

(9) As medidas comerciais autónomas 

específicas estabelecidas pelo presente 

regulamento destinam-se a mitigar a difícil 

situação económica que a Tunísia enfrenta 

atualmente na sequência dos ataques 

terroristas. As referidas medidas devem, 

pois, ser limitadas no tempo e sem prejuízo 

das negociações entre a União e a Tunísia 

sobre o estabelecimento de uma zona de 

comércio livre abrangente e aprofundado 

(ZCLAA), que deverão começar em 

outubro de 2015. 

Or. en 

 

 


