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23.2.2016 B8-0255/1 

Amendement  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. dringt erop aan dat er aan beide zijden, 

ook door het Europees Parlement met 

deelname van Tunesische deskundigen, 

impactstudies en grondige, transparante 

sectorale beoordelingen verricht worden 

van de gevolgen van de overeenkomst op 

verschillende gebieden, met name diensten, 

overheidsopdrachten, 

concurrentievermogen van kmo's, 

werkgelegenheid, landbouw, milieu of 

andere belangrijke sectoren; neemt nota 

van het verzoek van Tunesië om van meet 

af aan een beroep te doen op Tunesische 

deskundigen teneinde de 

geloofwaardigheid van de cijfers van de 

effectbeoordelingen in Tunesië zelf te 

waarborgen; 

29. dringt erop aan dat er aan beide zijden, 

ook door het Europees Parlement met 

deelname van Tunesische deskundigen, 

impactstudies en grondige, transparante 

sectorale beoordelingen verricht worden 

van de gevolgen van de overeenkomst op 

verschillende gebieden, met name diensten, 

overheidsopdrachten, 

concurrentievermogen van kmo's, 

werkgelegenheid, landbouw (met 

bijzondere aandacht voor de sector 

olijfolie), milieu of andere belangrijke 

sectoren; neemt nota van het verzoek van 

Tunesië om van meet af aan een beroep te 

doen op Tunesische deskundigen teneinde 

de geloofwaardigheid van de cijfers van de 

effectbeoordelingen in Tunesië zelf te 

waarborgen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Amendement  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. is van mening dat de Europese Unie en 

Tunesië alleen maar gebaat zijn bij een 

betere wederzijdse toegang tot elkaars 

landbouwmarkten en dat de overeenkomst 

moet bijdragen aan de verlaging van 

douanetarieven, het wegnemen van non-

tarifaire belemmeringen en de verbetering 

van uitvoerprocedures;  

44. is van mening dat de Europese Unie en 

Tunesië alleen maar gebaat zijn bij een 

betere wederzijdse toegang tot elkaars 

landbouwmarkten, rekening houdend met 

de specifieke kenmerken van bepaalde 

gevoelige sectoren, zoals de sector 

olijfolie, en dat de overeenkomst moet 

bijdragen aan de verlaging van 

douanetarieven, het wegnemen van non-

tarifaire belemmeringen en de verbetering 

van uitvoerprocedures;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Amendement  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. spreekt de hoop uit dat de 

onderhandelingen geen schade berokkenen 

aan de economie van een van beide 

partijen; verzoekt de Unie en Tunesië 

rekening te houden met het feit dat er aan 

beide zijden van de Middellandse Zee 

diverse gevoelige landbouwsectoren 

bestaan waarvan bij het 

onderhandelingsproces volledige lijsten 

moeten worden overeengekomen, en voor 

die sectoren te voorzien in passende 

overgangsperiodes en quota en ze zo nodig 

uit te sluiten van de onderhandelingen;  

46. spreekt de hoop uit dat de 

onderhandelingen geen schade berokkenen 

aan de economie van een van beide 

partijen; verzoekt de Unie en Tunesië 

rekening te houden met het feit dat er aan 

beide zijden van de Middellandse Zee 

diverse gevoelige landbouwsectoren 

bestaan waarvan bij het 

onderhandelingsproces volledige lijsten 

moeten worden overeengekomen, en voor 

die sectoren te voorzien in passende 

overgangsperiodes en quota en ze zo nodig 

uit te sluiten van de onderhandelingen, 

zoals in het geval van olijfolie;  

Or. en 

 

 


