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23.2.2016 B8-0255/1 

Grozījums Nr.  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. prasa, lai abas puses veiktu ietekmes 

novērtējumus un stingrus un pārredzamus 

nozaru novērtējumus, tostarp Eiropas 

Parlamenta novērtējumu ar Tunisijas 

ekspertu piedalīšanos, par nolīguma 

ietekmi uz dažādām jomām, jo īpaši 

pakalpojumiem, publisko iepirkumu, MVO 

konkurētspēju, nodarbinātību, 

lauksaimniecību, vidi un visām citām 

prioritārām nozarēm; norāda, ka Tunisija 

jau no paša sākuma ir vēlējusies iesaistīt 

savus ekspertus, lai pašā Tunisijā 

nodrošinātu ietekmes novērtējuma datu 

ticamību; 

29. prasa, lai abas puses veiktu ietekmes 

novērtējumus un stingrus un pārredzamus 

nozaru novērtējumus, tostarp Eiropas 

Parlamenta novērtējumu ar Tunisijas 

ekspertu piedalīšanos, par nolīguma 

ietekmi uz dažādām jomām, jo īpaši 

pakalpojumiem, publisko iepirkumu, MVU 

konkurētspēju, nodarbinātību, 

lauksaimniecību (īpašu uzmanību 

pievēršot olīveļļas nozarei), vidi un visām 

citām prioritārām nozarēm; norāda, ka 

Tunisija jau no paša sākuma ir vēlējusies 

iesaistīt savus ekspertus, lai pašā Tunisijā 

nodrošinātu ietekmes novērtējuma datu 

ticamību; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Grozījums Nr.  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. uzskata, ka Eiropas Savienība un 

Tunisija būs tikai ieguvējas attiecībā uz 

labāku savstarpēju piekļuvi 

lauksaimniecības tirgiem un ka nolīgumam 

būtu jāveicina muitas tarifu samazinājums, 

jālikvidē ar tarifiem nesaistītie 

tirdzniecības šķēršļi un jāuzlabo eksporta 

procedūras;  

44. uzskata, ka Eiropas Savienība un 

Tunisija būs tikai ieguvējas attiecībā uz 

labāku savstarpēju piekļuvi 

lauksaimniecības tirgiem, ņemot vērā dažu 

sensitīvu nozaru, piemēram, olīveļļas 

nozares, specifiku, un ka nolīgumam būtu 

jāveicina muitas tarifu samazinājums, 

jālikvidē ar tarifiem nesaistītie 

tirdzniecības šķēršļi un jāuzlabo eksporta 

procedūras;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Grozījums Nr.  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. vēlas, lai sarunas neradītu negatīvu 

ietekmi ne uz vienas no abu pušu 

ekonomikām; prasa Eiropas Savienībai un 

Tunisijai ņemt vērā to, ka abos Vidusjūras 

krastos ir vairāki sensitīvi lauksaimniecības 

sektori un ka sarunu procesā būtu 

jāizstrādā visaptverošs šādu sektoru 

saraksts ar pārejas periodiem un 

pienācīgām kvotām, un vajadzības 

gadījumā jāparedz to izslēgšana no 

sarunām;  

46. nevēlas, lai sarunas radītu negatīvu 

ietekmi uz vienas vai otras puses 

ekonomiku; prasa Eiropas Savienībai un 

Tunisijai ņemt vērā to, ka abos Vidusjūras 

krastos ir vairāki sensitīvi lauksaimniecības 

sektori un ka sarunu procesā būtu 

jāizstrādā visaptverošs šādu sektoru 

saraksts ar pārejas periodiem un 

pienācīgām kvotām un vajadzības 

gadījumā jāparedz to izslēgšana no 

sarunām, kā tas būtu jādara attiecībā uz 

olīveļļas nozari;  

Or. en 

 

 


