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22.2.2016 B8-0255/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com o facto de a União 

Europeia considerar a Tunísia como um 

dos países prioritários da sua política de 

vizinhança em relação aos países do Sul do 

Mediterrâneo e de lhe ter concedido um 

empréstimo de 300 milhões de euros a 

título de assistência macrofinanceira para a 

execução de reformas económicas; 

16. Congratula-se com o facto de a União 

Europeia considerar a Tunísia como um 

dos países prioritários da sua política de 

vizinhança em relação aos países do Sul do 

Mediterrâneo e de lhe ter concedido um 

empréstimo de 300 milhões de euros a 

título de assistência macrofinanceira para a 

execução de reformas económicas; 

lamenta, no entanto, que 85 % deste 

montante seja destinado a reembolsar a 

dívida contraída pelo antigo regime; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Alteração  5 

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

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita no entanto à União Europeia, 

aos seus Estados-Membros, ao BEI e ao 

BERD, que se mantenham ao lado da 

Tunísia e que otimizem os respetivos 

programas de ajuda e de assistência, 

nomeadamente através do estabelecimento 

de medidas comerciais autónomas 

excecionais e da eventual renegociação de 

empréstimos em caso de desequilíbrio da 

balança de pagamentos, a fim de 

acompanhar a Tunísia na consolidação do 

seu processo democrático; enaltece a 

implementação, por certos Estados-

Membros, de "parcerias para a 

transformação da Tunísia"; convida a UE 

a prosseguir o seu programa de redução das 

desigualdades regionais em matéria de 

acesso aos cuidados primários; 

17. Solicita no entanto à União Europeia, 

tal como aos seus Estados-Membros, ao 

BEI e ao BERD, que se mantenham ao 

lado da Tunísia e que intensifiquem os 

respetivos programas de ajuda e de 

assistência, nomeadamente através da 

aplicação de medidas comerciais 

autónomas excecionais, a fim de 

acompanhar a Tunísia na consolidação do 

seu processo democrático; enaltece a 

implementação, por certos 

Estados-Membros, de «parcerias para a 

transformação da Tunísia»; convida a UE 

a prosseguir o seu programa de redução das 

desigualdades regionais em matéria de 

acesso aos cuidados primários na Tunísia; 

lamenta, contudo, que a União Europeia 

não planeie apresentar medidas 

suscetíveis de reduzir uma parte da dívida 

tunisina, proveniente, principalmente, do 

antigo regime; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Alteração  6 

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

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Solicita que o acordo coloque a 

tónica, acima de tudo, numa perspetiva de 

codesenvolvimento, que não encare a 

facilitação do comércio como um fim em 

si, mas como um meio para facilitar a 

transferência de tecnologias da União 

Europeia para a Tunísia; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Alteração  7 

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

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Solicita ao Conselho que torne público 

o mandato de negociação adotado por 

unanimidade pelos Estados-Membros, em 

14 de dezembro de 2011; 

25. Solicita ao Conselho que torne público 

o mandato de negociação adotado por 

unanimidade pelos Estados-Membros, em 

14 de dezembro de 2011; considera que, se 

se recusar a envidar esforços neste 

sentido, o Conselho prejudicará 

desnecessariamente a abordagem de 

transparência promovida pelos 

negociadores, criando um lamentável 

clima de desconfiança relativamente ao 

conteúdo do acordo; 

Or. fr 

 

 


