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23.2.2016 B8-0255/8 

Изменение  8 

Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез  

от името на комисията по международна търговия 

относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10а. призовава Комисията да 

съсредоточи воденето на преговорите 

с Тунис във връзка с аспектите на 

достъпа до пазара, които могат да 

доведат до незабавни ползи за 

икономиката на Тунис; следователно 

очаква преговорите с Тунис да се 

отклонят от стандартната 

процедура за преговорите по ЗВЗСТ, 

както беше приложено в случая с 

Мароко или  държавите от 

Източното съседство; предлага 

стандартните теми от преговорите 

по ЗВЗСТ, които нямат незабавно 

отражение върху резултатите от 

износа на Тунис за ЕС, да бъдат 

предмет на клаузи за преразглеждане; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Изменение  9 

Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез  

от името на комисията по международна търговия 

относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. счита, че е важно 

чуждестранните инвеститори да 

бъдат третирани по 

недискриминационен начин и да имат 

справедлива възможност да търсят и 

да получат обезщетение за понесени 

щети, като същевременно не се 

ползват с по-големи права по 

същество или процедурни права от 

местните инвеститори; изключва 

добавянето на специален механизъм 

за арбитражно производство между 

инвеститорите и държавата в 

окончателното споразумение; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Изменение  10 

Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез  

от името на комисията по международна търговия 

относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. желае споразумението да включва 

амбициозна глава относно секторите 

на правата върху интелектуалната 

собственост, в т.ч. признаването и 

засилването на защитата на 

географските указания, гарантиращи 

пълно и цялостно признаване на 

географските указания в Европейския 

съюз и в Тунис, проследимостта на 

съответните продукти и защитата на 

ноу-хау на производителите;  

50. желае споразумението да включва 

признаването и засилването на защитата 

на географските указания, гарантиращи 

пълно и цялостно признаване на 

географските указания в Европейския 

съюз и в Тунис, проследимостта на 

съответните продукти и защитата на 

ноу-хау на производителите; вярва, че 

една по-амбициозна глава относно 

правата върху интелектуалната 

собственост следва да бъде предмет 

на разглеждане на по-късен етап на 

икономическото сътрудничество; 

Or. en 

 

 


