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22.2.2016 B8-0255/4 

Grozījums Nr.  4 

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

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atzinīgi vērtē to, ka Tunisiju Eiropas 

Savienība ir noteikusi par vienu no 

kaimiņattiecību politikas prioritārajām 

valstīm Vidusjūras dienvidu reģionā un 

piešķīrusi Tunisijai aizdevumu, sniedzot 

makrofinansiālu palīdzību 

EUR 300 miljonu apmērā ekonomikas 

reformu īstenošanai; 

16. atzinīgi vērtē to, ka Tunisiju Eiropas 

Savienība ir noteikusi par vienu no 

kaimiņattiecību politikas prioritārajām 

valstīm Vidusjūras dienvidu reģionā un 

piešķīrusi Tunisijai aizdevumu, sniedzot 

makrofinansiālu palīdzību 

EUR 300 miljonu apmērā ekonomikas 

reformu īstenošanai; tomēr pauž nožēlu, 

ka 85 % no šīs summas ir paredzēti 

iepriekšējā režīma laikā uzrātā parāda 

atmaksai; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Grozījums Nr.  5 

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

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. tomēr aicina Eiropas Savienību, tās 

dalībvalstis, EIB un ERAB arī turpmāk 

rīkoties Tunisijas iedzīvotāju interesēs un 

optimizēt savas atbalsta un palīdzības 

programmas, šajā nolūkā cita starpā arī 

ieviešot ārkārtas autonomus tirdzniecības 

pasākumus un pieļaujot iespēju pārskatīt 

aizdevumus gadījumā, ja veidojas 

nelīdzsvarota maksājumu bilance, un tā 

palīdzēt Tunisijai nostiprināt savu 

demokrātijas procesu; atzinīgi vērtē to, ka 

dažas dalībvalstis ir izveidojušas tā dēvētās 

partnerības Tunisijas pārdzimšanai; aicina 

Eiropas Savienību turpināt īstenot 

programmu, kuras mērķis ir mazināt 

reģionālo nevienlīdzību attiecībā uz 

veselības aprūpes pamatpakalpojumu 

pieejamību; 

17. tomēr aicina Eiropas Savienību un 

tāpat arī tās dalībvalstis, EIB un ERAB 

turpināt atbalstīt Tunisijas iedzīvotājus un 

intensīvāk īstenot savas atbalsta un 

palīdzības programmas, šajā nolūkā cita 

starpā arī veicot ārkārtas autonomus 

tirdzniecības pasākumus, un tā palīdzēt 

Tunisijai nostiprināt savu demokrātijas 

procesu; atzinīgi vērtē to, ka dažas 

dalībvalstis ir izveidojušas tā dēvētās 

partnerības Tunisijas pārdzimšanai; aicina 

Eiropas Savienību turpināt īstenot 

programmu, kuras mērķis ir mazināt 

reģionālo nevienlīdzību attiecībā uz 

veselības aprūpes pamatpakalpojumu 

pieejamību Tunisijā; tomēr pauž nožēlu, 

ka Eiropas Savienība neplāno piedāvāt 

pasākumus, ar ko varētu daļēji samazināt 

Tunisijas valsts parādu, kurš galvenokārt 

radies iepriekšējā režīma rezultātā; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Grozījums Nr.  6 

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

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 21.a prasa, lai nolīgums visupirms būtu 

veidots atbilstoši līdzattīstības pieejai un 

lai tirdzniecības veicināšana nebūtu tikai 

pašmērķis, bet gan veids, kā sekmēt 

tehnoloģiju nodošanu no Eiropas 

Savienības uz Tunisiju; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Grozījums Nr.  7 

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

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšana 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. nekavējoties prasa Padomei publiskot 

sarunu mandātu, ko dalībvalstis vienprātīgi 

pieņēma 2011. gada 14. decembrī; 

25. nekavējoties prasa Padomei publiskot 

sarunu mandātu, ko dalībvalstis vienprātīgi 

pieņēma 2011. gada 14. decembrī; uzskata, 

ka tad, ja Padome atteiksies to darīt, tas 

tikai traucēs nodrošināt pārredzamību, ko 

atbalsta sarunu dalībnieki, un radīs daudz 

nevēlamu aizdomu par nolīguma saturu; 

Or. fr 

 

 


