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23.2.2016 B8-0255/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. žiada, aby obe strany – vrátane 

Európskeho parlamentu a za účasti 

tuniských odborníkov –vykonali 

hodnotenia vplyvu a prísne a transparentné 

odvetvové posúdenia účinkov dohody 

v rôznych oblastiach, najmä v oblasti 

služieb, verejného obstarávania, 

konkurencieschopnosti MSP, 

zamestnanosti, poľnohospodárstva, 

životného prostredia alebo v akejkoľvek 

inej prioritnej oblasti; berie na vedomie, že 

Tunisko chce využiť najskôr vlastných 

odborníkov s cieľom zabezpečiť 

dôveryhodnosť údajov štúdie vplyvu 

v samotnom Tunisku; 

29. žiada, aby obe strany – vrátane 

Európskeho parlamentu a za účasti 

tuniských odborníkov –vykonali 

hodnotenia vplyvu a prísne a transparentné 

odvetvové posúdenia účinkov dohody 

v rôznych oblastiach, najmä v oblasti 

služieb, verejného obstarávania, 

konkurencieschopnosti MSP, 

zamestnanosti, poľnohospodárstva (s 

osobitným dôrazom na sektor olivového 

oleja), životného prostredia alebo 

v akejkoľvek inej prioritnej oblasti; berie 

na vedomie, že Tunisko chce využiť 

najskôr vlastných odborníkov s cieľom 

zabezpečiť dôveryhodnosť údajov štúdie 

vplyvu v samotnom Tunisku; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. domnieva sa, že EÚ a Tunisko môžu 

z lepšieho vzájomného prístupu 

na poľnohospodárske trhy len profitovať 

a dohoda musí pomôcť pri znižovaní ciel, 

odstraňovaní netarifných prekážok a 

zlepšovaní postupov pri vývoze;  

44. domnieva sa, že EÚ a Tunisko môžu 

z lepšieho vzájomného prístupu 

na poľnohospodárske trhy len profitovať, 

berúc do úvahy osobitosti určitých 

citlivých sektorov, ako je výroba olivového 

oleja, a dohoda musí pomôcť pri znižovaní 

ciel, odstraňovaní netarifných prekážok a 

zlepšovaní postupov pri vývoze;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyjadruje želanie, aby rokovania 

nemali negatívny vplyv na hospodárstvo 

oboch zmluvných strán; vyzýva EÚ a 

Tunisko, aby zohľadnili skutočnosť, že na 

oboch brehoch Stredozemného mora 

existujú viaceré citlivé poľnohospodárske 

výrobky, v prípade ktorých bude potrebné 

dohodnúť v priebehu rokovaní úplné 

zoznamy spolu s primeranými 

prechodnými obdobiami a kvótami, ako aj 

prípade potreby ich vylúčenie z rozsahu 

rokovaní;  

46. vyjadruje želanie, aby rokovania 

nemali negatívny vplyv na hospodárstvo 

oboch zmluvných strán; vyzýva EÚ a 

Tunisko, aby zohľadnili skutočnosť, že na 

oboch brehoch Stredozemného mora 

existujú viaceré citlivé poľnohospodárske 

výrobky, v prípade ktorých bude potrebné 

dohodnúť v priebehu rokovaní úplné 

zoznamy spolu s primeranými 

prechodnými obdobiami a kvótami, ako aj 

v prípade potreby ich vylúčenie z rozsahu 

rokovaní, ako je olivový olej;  

Or. en 

 

 


