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Emenda  4 

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

f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jilqa' l-fatt li l-Unjoni Ewropea għamlet 

lit-Tuneżija wieħed mill-pajjiżi prijoritarji 

tal-politika tal-viċinat tagħha vis-à-vis l-

pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, u li 

allokat self ta' EUR 300 miljun lit-Tuneżija 

f'assistenza makrofinanzjarja biex jiġu 

stabbiliti riformi ekonomiċi; 

16. Jilqa' l-fatt li l-Unjoni Ewropea għamlet 

lit-Tuneżija wieħed mill-pajjiżi prijoritarji 

tal-politika tal-viċinat tagħha vis-à-vis l-

pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, u li 

allokat self ta' EUR 300 miljun lit-Tuneżija 

f'assistenza makrofinanzjarja biex jiġu 

stabbiliti riformi ekonomiċi; jiddispjaċih, 

madankollu, li 85 % ta’ din is-somma ġew 

allokati għall-ħlas lura tad-dejn imġarrab 

mir-reġim preċedenti; 

Or. fr 
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f'isem il-Grupp S&D 
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Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Grupp PPE 

Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jitlob, madankollu, lill-Unjoni 

Ewropea, kif ukoll lill-Istati Membri 

tagħha, lill-BEI u lill-BERŻ, jibqgħu qrib 

it-Tuneżini u jottimizzaw il-programmi 

tagħhom ta' għajnuna u ta' assistenza, anke 

permezz tal-introduzzjoni ta' miżuri 

kummerċjali awtonomi straordinarji u n-

negozjar mill-ġdid eventwali tas-self f'każ 

ta' skwilibriju fil-bilanċ tal-pagamenti, biex 

jakkumpanjaw lit-Tuneżija fil-

konsolidazzjoni tal-proċess demokratiku 

tagħha; jilqa' l-implimentazzjoni minn ċerti 

Stati Membri ta' "sħubijiet għat-

trasformazzjoni tat-Tuneżija"; jistieden lill-

Unjoni Ewropea tkompli l-programm 

tagħha ta' tnaqqis tal-inugwaljanzi 

reġjonali fir-rigward tal-aċċess għall-kura 

medika bażika; 

17. Jitlob, madankollu, lill-Unjoni 

Ewropea, bħal kull Stat Membru tagħha, 

il-BEI u l-BERŻ, biex tibqa' tkun qrib it-

Tuneżini u tintensifika l-programmi 

tagħha ta' għajnuna u ta' assistenza, anke 

permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri 

kummerċjali awtonomi straordinarji u n-

negozjar mill-ġdid eventwali tas-self f'każ 

ta' skwilibriju fil-bilanċ tal-pagamenti, biex 

takkumpanja lit-Tuneżija fil-

konsolidazzjoni tal-proċess demokratiku 

tagħha; jilqa' l-implimentazzjoni minn ċerti 

Stati Membri ta' "sħubijiet għat-

trasformazzjoni tat-Tuneżija"; jistieden lill-

Unjoni Ewropea tkompli l-programm 

tagħha ta' tnaqqis tal-inugwaljanzi 

reġjonali fir-rigward tal-aċċess għall-kura 

medika bażika fit-Tuneżija; jiddispjaċih, 

madankollu, li l-Unjoni Ewropea 

m’għandhiex il-ħsieb li tressaq miżuri li 

jnaqqsu parti mid-dejn tat-Tuneżija, li l-

akbar parti tiegħu ġġarrab taħt ir-reġim 

preċedenti; 

Or. fr 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21a. jitlob li l-ftehim ikun ibbażat l-ewwel 

u qabel kollox fuq approċċ ta’ kożvilupp, 

li ma jindirizzax l-faċilitazzjoni tal-

kummerċ bħala għan fih innifsu, iżda 

bħala mezz biex jiġi ffaċilitat it-

trasferiment tat-teknoloġiji mill-Unjoni 

Ewropea lejn it-Tuneżija; 

Or. fr 
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Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

f'isem il-Grupp PPE 

Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jitlob minnufih lill-Kunsill biex 

jagħmel pubbliku l-mandat ta’ nnegozjar, li 

ġie adottat unanimament mill-Istati 

Membri fl-14 ta’ Diċembru 2011; 

25. Jitlob minnufih lill-Kunsill biex 

jagħmel pubbliku l-mandat ta’ nnegozjar, li 

ġie adottat unanimament mill-Istati 

Membri fl-14 ta’ Diċembru 2011; iqis li 

jekk jirrifjuta li jieħu dan l-impenn, il-

Kunsill idgħajjef għalxejn l-approċċ ta’ 

trasparenza promoss min-negozjaturi billi 

joħloq suspetti deplorevoli dwar il-

kontenut tal-ftehim; 

Or. fr 

 

 


