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23.2.2016 B8-0255/1 

Pakeitimas 1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. prašo, kad tiek viena, tiek kita šalis, 

įskaitant Europos Parlamentą, dalyvaujant 

Tuniso ekspertams, atliktų susitarimo 

poveikio įvairioms sritims, įskaitant 

paslaugas, viešuosius pirkimus, MVĮ 

konkurencingumą, užimtumą ir žemės ūkį, 

sektorinius, griežtus ir skaidrius tyrimus ir 

vertinimus; pažymi, kad Tunisas 

pageidauja nuo pat pradžių įtraukti Tuniso 

ekspertus, kad pačiame Tunise būtų 

užtikrintas poveikio įvertinimo skaičių 

patikimumas; 

29. prašo, kad tiek viena, tiek kita šalis, 

įskaitant Europos Parlamentą, dalyvaujant 

Tuniso ekspertams, atliktų susitarimo 

poveikio įvairioms sritims, įskaitant 

paslaugas, viešuosius pirkimus, MVĮ 

konkurencingumą, užimtumą ir žemės ūkį 

(ypatingą dėmesį skiriant alyvuogių 

aliejaus sektoriui), sektorinius, griežtus ir 

skaidrius tyrimus ir vertinimus; pažymi, 

kad Tunisas pageidauja nuo pat pradžių 

įtraukti Tuniso ekspertus, kad pačiame 

Tunise būtų užtikrintas poveikio įvertinimo 

skaičių patikimumas; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Pakeitimas 2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. mano, kad Europos Sąjungai ir Tunisui 

bus labai naudingos geresnės tarpusavio 

galimybės patekti į jų žemės ūkio rinkas ir 

kad susitarimas turėtų padėti sumažinti 

muitų tarifus, panaikinti netarifines kliūtis 

ir gerinti eksporto procedūras; 

44. mano, kad Europos Sąjungai ir Tunisui 

bus labai naudingos geresnės tarpusavio 

galimybės patekti į jų žemės ūkio rinkas, 

atsižvelgiant į kai kurių jautrių sektorių, 

tokių kaip alyvuogių aliejaus sektorius, 

ypatumus, ir kad susitarimas turėtų padėti 

sumažinti muitų tarifus, panaikinti 

netarifines kliūtis ir gerinti eksporto 

procedūras; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Pakeitimas 3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. tikisi, kad derybos nepakenks nei 

vienos iš šalių ekonomikai; ragina Sąjungą 

ir Tunisą atsižvelgti į tai, kad abiejose 

Viduržemio jūros pusėse esama jautrių 

žemės ūkio sektorių, todėl per derybų 

procesą reikėtų susitarti dėl išsamių sąrašų 

ir jiems numatyti pereinamuosius 

laikotarpius ir atitinkamas kvotas ir, jei 

reikia, jų neįtraukti į derybas; 

46. tikisi, kad derybos nepakenks nei 

vienos iš šalių ekonomikai; ragina Sąjungą 

ir Tunisą atsižvelgti į tai, kad abiejose 

Viduržemio jūros pusėse esama jautrių 

žemės ūkio sektorių, todėl per derybų 

procesą reikėtų susitarti dėl išsamių sąrašų 

ir jiems numatyti pereinamuosius 

laikotarpius ir atitinkamas kvotas ir, jei 

reikia, jų neįtraukti į derybas, pvz., 

alyvuogių aliejaus atveju; 

Or. en 

 

 


