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Amendamentul  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. solicită ca ambele părți, inclusiv 

Parlamentul European, cu participarea 

experților tunisieni, să efectueze evaluări 

ale impactului și evaluări sectoriale 

riguroase și transparente în ceea ce privește 

efectele acordului în diferite domenii, în 

special în domeniul serviciilor, al 

achizițiilor publice, al competitivității 

IMM-urilor, al locurilor de muncă, al 

agriculturii, al mediului și în orice alt 

sector prioritar; remarcă faptul că Tunisia 

dorește să implice de la început specialiștii 

tunisieni pentru a garanta credibilitatea 

datelor evaluării impactului chiar în 

Tunisia; 

29. solicită ca ambele părți, inclusiv 

Parlamentul European, cu participarea 

experților tunisieni, să efectueze evaluări 

ale impactului și evaluări sectoriale 

riguroase și transparente în ceea ce privește 

efectele acordului în diferite domenii, în 

special în domeniul serviciilor, al 

achizițiilor publice, al competitivității 

IMM-urilor, al locurilor de muncă, al 

agriculturii (acordând o atenție specială 

sectorului uleiului de măsline), al 

mediului și în orice alt sector prioritar; 

remarcă faptul că Tunisia dorește să 

implice de la început specialiștii tunisieni 

pentru a garanta credibilitatea datelor 

evaluării impactului chiar în Tunisia; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

23.2.2016 B8-0255/2 

Amendamentul  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că Uniunea Europeană și 

Tunisia vor beneficia din plin de 

îmbunătățirea accesului reciproc la piețele 

lor agricole și că acordul trebuie să 

contribuie la reducerea tarifelor vamale, la 

eliminarea barierelor netarifare și la 

îmbunătățirea procedurilor pentru 

exporturi;  

44. consideră că Uniunea Europeană și 

Tunisia vor beneficia din plin de 

îmbunătățirea accesului reciproc la piețele 

lor agricole, luând în considerare 

specificitățile anumitor sectoare sensibile, 

precum cel al uleiului de măsline, și că 

acordul trebuie să contribuie la reducerea 

tarifelor vamale, la eliminarea barierelor 

netarifare și la îmbunătățirea procedurilor 

pentru exporturi;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Amendamentul  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. speră ca negocierile să nu afecteze 

economia niciunei părți; solicită Uniunii și 

Tunisiei să țină cont de faptul că există mai 

multe sectoare agricole sensibile pe ambele 

țărmuri ale Mediteranei, pentru care ar 

trebui convenite, în cadrul procesului de 

negociere, liste complete care să prevadă 

perioade tranzitorii și cote adecvate, și, 

dacă este necesar, excluderea lor din sfera 

negocierilor;  

46. speră ca negocierile să nu afecteze 

economia niciunei părți; solicită Uniunii și 

Tunisiei să țină cont de faptul că există mai 

multe sectoare agricole sensibile pe ambele 

țărmuri ale Mediteranei, pentru care ar 

trebui convenite, în cadrul procesului de 

negociere, liste complete care să prevadă 

perioade tranzitorii și cote adecvate, și, 

dacă este necesar, excluderea lor din sfera 

negocierilor, precum în cazul uleiului de 

măsline;  

Or. en 

 

 


