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22.2.2016 B8-0255/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. víta skutočnosť, že Európska únia 

urobila z Tuniska jednu z prioritných krajín 

susedskej politiky EÚ voči krajinám 

južného Stredozemia a že poskytla Tunisku 

pôžičku vo výške 300 miliónov EUR v 

rámci makrofinančnej pomoci na 

uskutočnenie hospodárskych reforiem; 

16. víta skutočnosť, že Európska únia 

urobila z Tuniska jednu z prioritných krajín 

susedskej politiky EÚ voči krajinám 

južného Stredozemia a že poskytla Tunisku 

pôžičku vo výške 300 miliónov EUR v 

rámci makrofinančnej pomoci na 

uskutočnenie hospodárskych reforiem; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

85 % tejto sumy sa použije na uhradenie 

dlhov vytvorených predchádzajúcim 

režimom; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene skupiny PPE 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada však Európsku úniu, jej členské 

štáty, EIB a EBOR, aby stáli po boku 

Tuniska a optimalizovali svoje programy 

pomoci a podpory aj zavedením 

mimoriadnych autonómnych obchodných 

opatrení a prípadným opätovným 

prerokovaním pôžičiek v prípade 

nerovnováhy platobnej bilancie s cieľom 

sprevádzať Tunisko pri konsolidácii jeho 

demokratického procesu; víta skutočnosť, 

že niektoré členské štáty uzatvárajú 

partnerstvá v záujme transformácie 

Tuniska; vyzýva Európsku úniu, aby 

pokračovala vo svojom programe na 

zníženie regionálnych nerovností v oblasti 

prístupu k základnej zdravotnej 

starostlivosti; 

17. žiada však Európsku úniu, ako aj jej 

členské štáty, EIB a EBOR, aby aj naďalej 

stáli po boku Tuniska a zintenzívnili svoje 

programy pomoci a podpory aj zavedením 

mimoriadnych autonómnych obchodných 

opatrení s cieľom sprevádzať Tunisko pri 

konsolidácii jeho demokratického procesu; 

víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 

uzatvárajú partnerstvá v záujme 

transformácie Tuniska; vyzýva Európsku 

úniu, aby pokračovala vo svojom programe 

na zníženie regionálnych nerovností v 

oblasti prístupu k základnej zdravotnej 

starostlivosti v Tunisku; ľutuje však, že 

Európska únia nepredpokladá prijatie 

opatrení s cieľom znížiť časť tuniského 

dlhu, ktorý väčšinou vytvoril 

predchádzajúci režim; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene skupiny PPE 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21 a) požaduje, aby dohoda bola založená 

na prístupe spoločného rozvoja, v ktorom 

uľahčenie obchodu nie je len cieľom 

samým o sebe, ale aj prostriedkom na 

uľahčenie transferov technológií z EÚ do 

Tuniska; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene skupiny PPE 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 

25. naliehavo žiada Radu, aby zverejnila 

mandát na rokovania, ktorý členské štáty 

jednomyseľne schválili 14. decembra 

2011; 

25. naliehavo žiada Radu, aby zverejnila 

mandát na rokovania, ktorý členské štáty 

jednomyseľne schválili 14. decembra 

2011; domnieva sa, že ak to Rada 

odmietne, vytvorí podozrenia, pokiaľ ide o 

obsah dohody, čím zbytočne poškodí 

transparentný prístup, ktorý presadzujú 

vyjednávači; 

Or. fr 

 

 


