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23.2.2016 B8-0255/1 

Pozměňovací návrh  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. žádá, aby na obou stranách, včetně 

Evropského parlamentu, byla za účasti 

tuniských odborníků prováděna precizní a 

transparentní odvětvová hodnocení týkající 

se dopadů dohody na různé oblasti, 

zejména na služby, veřejné zakázky, 

konkurenceschopnost malých a středních 

podniků, zaměstnanost, zemědělství, 

životní prostředí nebo jakékoli jiné 

prioritní odvětví; bere na vědomí, že si 

Tunisko přeje, aby od počátku byli 

zapojeni tuniští odborníci, což zajistí 

důvěryhodnost údajů z posouzení dopadu v 

samotném Tunisku; 

29. žádá, aby na obou stranách, včetně 

Evropského parlamentu, byla za účasti 

tuniských odborníků prováděna precizní a 

transparentní odvětvová hodnocení týkající 

se dopadů dohody na různé oblasti, 

zejména na služby, veřejné zakázky, 

konkurenceschopnost malých a středních 

podniků, zaměstnanost, zemědělství (se 

zvláštním zřetelem k odvětví olivového 

oleje), životní prostředí nebo jakékoli jiné 

prioritní odvětví; bere na vědomí, že si 

Tunisko přeje, aby od počátku byli 

zapojeni tuniští odborníci, což zajistí 

důvěryhodnost údajů z posouzení dopadu v 

samotném Tunisku; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Pozměňovací návrh  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. domnívá se, že Evropská unie i 

Tunisko mohou hodně získat díky lepšímu 

vzájemnému přístupu ke svým 

zemědělským trhům a že dohoda musí 

přispět ke snížení cel a odstranění 

necelních překážek a k lepším postupům 

vývozu;  

44. domnívá se, že Evropská unie i 

Tunisko mohou hodně získat díky lepšímu 

vzájemnému přístupu ke svým 

zemědělským trhům, přičemž bere v úvahu 

specifičnost některých citlivých odvětví, 

například odvětví olivového oleje, a že 

dohoda musí přispět ke snížení cel a 

odstranění necelních překážek a k lepším 

postupům vývozu;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Pozměňovací návrh  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. vyjadřuje přání, aby jednání 

nepoškodila hospodářství jedné nebo druhé 

strany; žádá Unii a Tunisko, aby vzaly v 

úvahu skutečnost, že na obou březích 

Středozemního moře existuje několik 

citlivých zemědělských odvětví, pro něž 

bude během jednání třeba sestavit 

kompletní seznamy současně se 

stanovením přechodných období a 

vhodných kvót, případně je vyloučit z 

jednání;  

46. vyjadřuje přání, aby jednání 

nepoškodila hospodářství jedné nebo druhé 

strany; žádá Unii a Tunisko, aby vzaly v 

úvahu skutečnost, že na obou březích 

Středozemního moře existuje několik 

citlivých zemědělských odvětví, pro něž 

bude během jednání třeba sestavit 

kompletní seznamy současně se 

stanovením přechodných období a 

vhodných kvót, případně je vyloučit z 

jednání, jako v případě olivového oleje;  

Or. en 

 

 


