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22.2.2016 B8-0255/4 

Изменение  4 

Дейвид Мартин, Виктор Боштинару, Еманюел Морел, Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства факта, че Европейският 

съюз превърна Тунис в една от 

приоритетните държави на своята 

политика за съседство сред държавите 

от Южното Средиземноморие, както и 

че Съюзът отпусна заем в размер на 300 

милиона евро за Тунис под формата на 

макрофинансова помощ за 

провеждането на икономически 

реформи; 

16. приветства факта, че Европейският 

съюз превърна Тунис в една от 

приоритетните държави на своята 

политика за съседство сред държавите 

от Южното Средиземноморие, както и 

че Съюзът отпусна заем в размер на 300 

милиона евро за Тунис под формата на 

макрофинансова помощ за 

провеждането на икономически 

реформи; съжалява обаче, че 85% от 

тази сума е посветена на 

изплащането на дълга, договорен от 

предишния режим; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Изменение  5 

Дейвид Мартин, Виктор Боштинару, Еманюел Морел, Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. все пак призовава Европейския 

съюз, неговите държави членки, ЕИБ и 

ЕБВР да продължат да подкрепят 

Тунис и да оптимизират своите 

програми за помощ и подкрепа, 

включително чрез въвеждане на 

самостоятелни извънредни автономни 

търговски мерки и евентуално 

предоговаряне на заеми в случай на 

дисбаланс на платежния баланс, за да 

подпомогнат Тунис в укрепването на 

демократичния процес; приветства 

въвеждането от някои държави членки 

на „партньорства за трансформирането 

на Тунис“; призовава Европейския съюз 

да продължи програмата си за 

намаляване на регионалните 

неравенства в областта на достъпа до 

основно медицинско обслужване; 

17. все пак призовава Европейския 

съюз, както и неговите държави 

членки, ЕИБ и ЕБВР да продължават 

да подкрепят Тунис и да засилят 

своите програми за помощ и подкрепа, 

включително чрез въвеждане (не засяга 

българската езикова редакция) на 

самостоятелни извънредни автономни 

търговски мерки, за да подпомогнат 

Тунис в укрепването на демократичния 

процес; приветства въвеждането от 

някои държави членки на „партньорства 

за трансформирането на Тунис“; 

призовава Европейския съюз да 

продължи програмата си за намаляване 

на регионалните неравенства в областта 

на достъпа до основно медицинско 

обслужване в Тунис; изразява обаче 

съжаление във връзка това, че 

Европейският съюз не предвижда 

предлагането на мерки за намаляване 

на част от дълга на Тунис, основно 

дължащ се на предишния режим; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Изменение  6 

Дейвид Мартин, Виктор Боштинару, Еманюел Морел, Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 а (нов) 

 

Предложение за резолюция, внесено от Изменение 

 21а. отправя искане споразумението 

да отговаря на подход за съвместно 

развитие, да не засяга улесняването 

на търговията като самоцел, а като 

средство за улесняването на 

трансфер на технологии от 

Европейския съюз към Тунис; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Изменение  7 

Дейвид Мартин, Виктор Боштинару, Еманюел Морел, Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция, внесено от Изменение 

25. настоятелно призовава Съвета да 

оповести мандата за преговори, приет от 

държавите членки с единодушие на 14 

декември 2011 г.; 

25. настоятелно призовава Съвета да 

оповести мандата за преговори, приет от 

държавите членки с единодушие на 14 

декември 2011 г.; счита, че ако 

откаже да поеме в тази посока 

Съветът би нанесъл ненужен удар 

върху подхода за прозрачност, 

насърчаван от преговарящите, като 

за жалост създаде безкрайно много 

съмнения, които да тегнат над 

съдържанието на споразумението; 

Or. fr 

 

 


