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Emenda  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

dwar il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jitlob li jsiru studji tal-impatt u 

evalwazzjonijiet settorjali, rigorużi u 

trasparenti miż-żewġ naħat, inkluż mill-

Parlament Ewropew bil-parteċipazzjoni ta’ 

esperti Tuneżini, dwar l-effetti tal-ftehim 

fuq diversi oqsma, speċjalment fuq is-

servizzi, l-akkwist pubbliku, il-

kompetittività tal-SMEs, l-impjiegi, l-

agrikoltura, l-ambjent jew kwalunkwe 

settur ieħor ta’ prijorità; jinnota li t-

Tuneżija tixtieq tinvolvi mill-ewwel lill-

esperti Tuneżini biex tiżgura l-kredibilità 

taċ-ċifri tal-valutazzjoni tal-impatt fit-

Tuneżija stess; 

29. Jitlob li jsiru studji tal-impatt u 

evalwazzjonijiet settorjali, rigorużi u 

trasparenti miż-żewġ naħat, inkluż mill-

Parlament Ewropew bil-parteċipazzjoni ta’ 

esperti Tuneżini, dwar l-effetti tal-ftehim 

fuq diversi oqsma, speċjalment fuq is-

servizzi, l-akkwist pubbliku, il-

kompetittività tal-SMEs, l-impjiegi, l-

agrikoltura (b'attenzjoni partikolari lis-

settur taż-żejt taż-żebbuġa), l-ambjent jew 

kwalunkwe settur ieħor ta’ prijorità; jinnota 

li t-Tuneżija tixtieq tinvolvi mill-ewwel 

lill-esperti Tuneżini biex tiżgura l-

kredibilità taċ-ċifri tal-valutazzjoni tal-

impatt fit-Tuneżija stess; 

Or. en 



 

AM\1087245MT.doc  PE576.619v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

23.2.2016 B8-0255/2 

Amendment  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

on behalf of the EFDD Group 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

dwar il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 44 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Iqis li l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

jistgħu biss jibbenefikaw minn aċċess aħjar 

għas-swieq agrikoli tagħhom u li l-ftehim 

għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis tat-

tariffi doganali, għall-eliminazzjoni tal-

ostakli mhux tariffarji u għat-titjib tal-

proċeduri għall-esportazzjoni;  

44. Iqis li l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

jistgħu biss jibbenefikaw minn aċċess aħjar 

għas-swieq agrikoli tagħhom, 

b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet ta' 

ċerti setturi sensittivi bħal dak taż-żejt taż-

żebbuġa, u li l-ftehim għandu 

jikkontribwixxi għat-tnaqqis tat-tariffi 

doganali, għall-eliminazzjoni tal-ostakli 

mhux tariffarji u għat-titjib tal-proċeduri 

għall-esportazzjoni;  

Or. en 
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Emenda  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

dwar il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 46 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jixtieq li n-negozjati ma 

jippreġudikawx l-ekonomija taż-żewġ 

partijiet; jitlob lill-Unjoni u lit-Tuneżija 

jikkunsidraw il-fatt li jeżistu diversi setturi 

agrikoli sensittivi fuq iż-żewġ naħat tal-

Mediterran, li għalihom se jkollhom jiġu 

miftiehma, waqt il-proċess ta’ negozjati, 

listi kompluti b’perjodi ta’ tranżizzjoni u 

kwoti xierqa, u jekk ikun neċessarju, l-

esklużjoni tagħhom mill-kamp ta’ 

applikazzjoni tan-negozjati;  

46. Jixtieq li n-negozjati ma 

jippreġudikawx l-ekonomija taż-żewġ 

partijiet; jitlob lill-Unjoni u lit-Tuneżija 

jikkunsidraw il-fatt li jeżistu diversi setturi 

agrikoli sensittivi fuq iż-żewġ naħat tal-

Mediterran, li għalihom se jkollhom jiġu 

miftiehma, waqt il-proċess ta’ negozjati, 

listi kompluti b’perjodi ta’ tranżizzjoni u 

kwoti xierqa, u jekk ikun neċessarju, l-

esklużjoni tagħhom mill-kamp ta’ 

applikazzjoni tan-negozjati, bħal fil-każ 

taż-żejt taż-żebbuġa;  

Or. en 

 

 


