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23.2.2016 B8-0255/4 

Pakeitimas 4 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. palankiai vertina tai, kad Europos 

Sąjunga savo kaimynystės politikoje su 

pietinėmis Viduržemio jūros regiono 

šalimis Tunisą laiko prioritetine šalimi ir 

kad suteikė Tunisui 300 mln. EUR paskolą 

teikdama makrofinansinę pagalbą 

ekonominėms reformoms įgyvendinti; 

16. palankiai vertina tai, kad Europos 

Sąjunga savo kaimynystės politikoje su 

pietinėmis Viduržemio jūros regiono 

šalimis Tunisą laiko prioritetine šalimi ir 

kad suteikė Tunisui 300 mln. EUR paskolą 

teikdama makrofinansinę pagalbą 

ekonominėms reformoms įgyvendinti; 

tačiau apgailestauja, kad 85 proc. šios 

sumos skiriami ankstesnio režimo skolos 

grąžinimui; 

Or. fr 
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23.2.2016 B8-0255/5 

Pakeitimas 5 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. vis dėlto prašo Europos Sąjungą, jos 

valstybes nares, EIB ir ERPB, toliau remti 

Tunisą ir optimizuoti paramos ir pagalbos 

programas, įskaitant autonominių išimtinių 

prekybos priemonių taikymą ir galimybę iš 

naujo derėtis dėl paskolų mokėjimo 

balanso disbalanso atveju, siekiant padėti 

Tunisui konsoliduoti savo demokratinį 

procesą; palankiai vertina kai kurių 

valstybių narių sudarytas partnerystes dėl 

Tuniso pertvarkymo; ragina Europos 

Sąjungą tęsti savo regioninių skirtumų, 

susijusių su būtinosios medicinos pagalbos 

prieinamumu, mažinimo programą; 

17. vis dėlto prašo Europos Sąjungą, taip 

pat kaip ir jos valstybes nares, EIB ir 

ERPB, ir toliau remti Tunisą ir stiprinti 

paramos ir pagalbos programas, įskaitant 

autonominių išimtinių prekybos priemonių 

diegimą ir galimybę iš naujo derėtis dėl 

paskolų mokėjimo balanso disbalanso 

atveju, siekiant padėti Tunisui konsoliduoti 

savo demokratinį procesą; palankiai vertina 

kai kurių valstybių narių sudarytas 

partnerystes dėl Tuniso pertvarkymo; 

ragina Europos Sąjungą tęsti savo 

regioninių skirtumų, susijusių su būtinosios 

medicinos pagalbos prieinamumu Tunise, 

mažinimo programą; tačiau apgailestauja, 

kad Europos Sąjunga neketina imtis 

priemonių Tuniso skolos, kurios didžiąją 

dalį sudaro ankstesnio režimo skola, 

daliai sumažinti; 

Or. fr 
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23.2.2016 B8-0255/6 

Pakeitimas 6 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. reikalauja, kad susitarimas 

pirmiausia atitiktų bendro vystymosi 

sampratą, kad jo savaiminis tikslas būtų 

ne prekybos palengvinimas, o 

technologijų perkėlimą iš Europos 

Sąjungos į Tunisą palengvinanti 

priemonė; 

Or. fr 
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23.2.2016 B8-0255/7 

Pakeitimas 7 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. primygtinai ragina Tarybą viešai 

paskelbti 2011 m. gruodžio 14 d. valstybių 

narių vieningai priimtus derybų 

įgaliojimus; 

25. primygtinai ragina Tarybą viešai 

paskelbti 2011 m. gruodžio 14 d. valstybių 

narių vieningai priimtus derybų 

įgaliojimus; mano, kad atsisakiusi tai 

padaryti Taryba be reikalo pakenktų 

derybininkų žadėtam skaidrumui ir 

sukeltų nereikalingų įtarimų dėl 

susitarimo turinio; 

Or. fr 

 

 


