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23.2.2016 B8-0255/1 

Alteração  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Solicita que ambas as partes, incluindo 

o Parlamento Europeu, com a participação 

de peritos tunisinos, conduzam estudos de 

impacto e avaliações setoriais, rigorosas e 

transparentes, sobre os efeitos do acordo 

em diferentes domínios, nomeadamente 

nos serviços, contratos públicos, 

competitividade das PME, emprego, 

agricultura, ambiente ou em qualquer outro 

setor prioritário; assinala que a Tunísia 

pretende recorrer de imediato a 

especialistas tunisinos, a fim de assegurar a 

credibilidade dos dados do estudo de 

impacto na própria Tunísia; 

29. Solicita que ambas as partes, incluindo 

o Parlamento Europeu, com a participação 

de peritos tunisinos, conduzam estudos de 

impacto e avaliações setoriais, rigorosas e 

transparentes, sobre os efeitos do acordo 

em diferentes domínios, nomeadamente 

nos serviços, contratos públicos, 

competitividade das PME, emprego, 

agricultura (dedicando especial atenção ao 

setor do azeite), ambiente ou em qualquer 

outro setor prioritário; assinala que a 

Tunísia pretende recorrer de imediato a 

especialistas tunisinos, a fim de assegurar a 

credibilidade dos dados do estudo de 

impacto na própria Tunísia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Alteração  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Considera que a União Europeia e a 

Tunísia só beneficiarão de um melhor 

acesso mútuo aos respetivos mercados 

agrícolas, e que o acordo deve contribuir 

para baixar os direitos aduaneiros, eliminar 

as barreiras não pautais e melhorar os 

procedimentos de exportação;  

44. Considera que a União Europeia e a 

Tunísia só beneficiarão de um melhor 

acesso mútuo aos respetivos mercados 

agrícolas, tendo em conta as 

especificidades de determinados setores 

sensíveis, como o do azeite, e que o acordo 

deve contribuir para baixar os direitos 

aduaneiros, eliminar as barreiras não 

pautais e melhorar os procedimentos de 

exportação;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Alteração  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Espera que as negociações não 

prejudiquem a economia de nenhuma das 

duas partes; solicita à UE e à Tunísia que 

tenham em conta o facto de que existem 

vários setores agrícolas sensíveis de ambos 

os lados do Mediterrâneo, relativamente 

aos quais devem ser acordadas, no âmbito 

do processo negocial, listas exaustivas, 

acompanhadas de períodos transitórios e de 

quotas adequadas e, se necessário, a sua 

exclusão do âmbito da negociação;  

46. Espera que as negociações não 

prejudiquem a economia de nenhuma das 

duas partes; solicita à UE e à Tunísia que 

tenham em conta o facto de que existem 

vários setores agrícolas sensíveis de ambos 

os lados do Mediterrâneo, relativamente 

aos quais devem ser acordadas, no âmbito 

do processo negocial, listas exaustivas, 

acompanhadas de períodos transitórios e de 

quotas adequadas e, se necessário, a sua 

exclusão do âmbito da negociação, como 

no caso do azeite;  

Or. en 

 

 


