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23.2.2016 B8-0255/8 

Pozměňovací návrh  8 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá Komisi, aby jednání 

s Tuniskem zaměřila na hlediska přístupu 

na trh, který může přinést tuniskému 

hospodářství bezprostřední prospěch; 

očekává proto, že se jednání s Tuniskem 

odchýlí od standardního postupu jednání 

o prohloubené a komplexní dohodě 

o volném obchodu, který se uplatňuje 

v případě Maroka nebo zemí východního 

sousedství; navrhuje, aby standardní body 

jednání o prohloubené a komplexní 

dohodě o volném obchodu, které nemají 

bezprostřední dopad na vývozní výkonnost 

Tuniska na trhy EU, podléhaly 

ustanovením o opětovném přezkoumání; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Pozměňovací návrh  9 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. považuje za důležité, aby se 

zahraničními investory bylo jednáno 

způsobem nepřipouštějícím diskriminaci 

a aby měli spravedlivou možnost usilovat 

o nápravu způsobené újmy a dosáhnout jí, 

přičemž by nepožívali větších hmotných 

nebo procesních práv než domácí 

investoři; vylučuje zahrnutí zvláštního 

mechanismu rozhodčího řízení mezi 

investorem a státem do konečné dohody; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Pozměňovací návrh  10 

Yannick Jadot 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. vyjadřuje přání, aby dohoda obsahovala 

ambiciózní kapitolu o odvětvích práv 

duševního vlastnictví, například o uznání 

a posílené ochraně zeměpisných označení, 

což zaručí úplné uznání zeměpisných 

označení Evropské unie a Tuniska, 

sledovatelnost dotčených produktů a 

ochranu know-how výrobců;  

50. vyjadřuje přání, aby dohoda obsahovala 

uznání a posílenou ochranu zeměpisných 

označení, což zaručí úplné uznání 

zeměpisných označení Evropské unie 

a Tuniska, sledovatelnost dotčených 

produktů a ochranu know-how výrobců; je 

přesvědčen, že ambicióznější kapitola 

o právech duševního vlastnictví by měla 

být předmětem pozdější fáze hospodářské 

spolupráce; 

Or. en 

 

 


