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22.2.2016 B8-0255/4 

Pozměňovací návrh  4 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá skutečnost, že Evropská unie 

učinila z Tuniska jednu z prioritních zemí 

své politiky sousedství týkající se zemí 

jižního Středomoří a že Tunisku poskytla 

půjčku jako makrofinanční pomoc ve výši 

300 milionů EUR na provedení 

hospodářských reforem; 

16. vítá skutečnost, že Evropská unie 

učinila z Tuniska jednu z prioritních zemí 

své politiky sousedství týkající se zemí 

jižního Středomoří a že Tunisku poskytla 

půjčku jako makrofinanční pomoc ve výši 

300 milionů EUR na provedení 

hospodářských reforem; s politováním 

však konstatuje, že 85 % této částky je 

věnováno na splacení dluhu, který vytvořil 

bývalý režim; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Pozměňovací návrh  5 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za skupinu PPE 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá nicméně Evropskou unii, její 

členské státy, EIB a Evropskou banku pro 

obnovu a rozvoj, aby tuniský lid i nadále 

podporovaly a optimalizovaly programy 

pomoci a podpory, a to včetně zavedení 

výjimečných autonomních obchodních 

opatření a případného opětovného jednání 

o půjčkách v případě nerovnováhy 

platební bilance, s cílem podpořit proces 

upevňování demokracie v Tunisku; je 

potěšen tím, že některé členské státy 

zavedly „partnerství pro transformaci“ 

Tuniska; vyzývá Evropskou unii, aby 

pokračovala v programu omezování 

nerovnosti mezi jednotlivými regiony, 

pokud jde o přístup k základní nezbytné 

péči; 

17. žádá nicméně Evropskou unii, stejně 

jako její členské státy, EIB a Evropskou 

banku pro obnovu a rozvoj, aby tuniský lid 

i nadále podporovaly a zintenzivnily 

programy pomoci a podpory, a to včetně 

zavedení výjimečných autonomních 

obchodních opatření, s cílem podpořit 

proces upevňování demokracie v Tunisku; 

je potěšen tím, že některé členské státy 

zavedly „partnerství pro transformaci“ 

Tuniska; vyzývá Evropskou unii, aby 

pokračovala v programu omezování 

nerovnosti mezi jednotlivými regiony, 

pokud jde o přístup k základní nezbytné 

péči v Tunisku; vyjadřuje však politování 

nad tím, že Evropská unie neuvažuje 

o předložení opatření, která by snížila část 

tuniského dluhu pocházejícího především 

od bývalého režimu; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Pozměňovací návrh  6 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za skupinu PPE 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. žádá, aby dohoda odpovídala 

především postupu společného rozvoje, 

aby se nezabývala zjednodušením 

obchodu jako jediným záměrem, ale jako 

prostředkem, jak usnadnit přenos 

technologií z Evropské unie do Tuniska; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Pozměňovací návrh  7 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za skupinu PPE 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. naléhavě žádá Radu, aby zveřejnila 

mandát k jednání přijatý jednomyslně 

členskými státy dne 14. prosince 2011; 

25. naléhavě žádá Radu, aby zveřejnila 

mandát k jednání přijatý jednomyslně 

členskými státy dne 14. prosince 2011; 

domnívá se, že pokud se Rada odmítne 

vydat touto cestou, byl by to zbytečný 

zásah do transparentního postupu, jejž 

prosazují vyjednávači, což by vytvořilo 

atmosféru politováníhodných podezření 

ohledně obsahu dohody; 

Or. fr 

 

 


