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Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 

ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. palub komisjonil keskenduda 

Tuneesiaga peetavatel läbirääkimistel 

nendele turulepääsu küsimustele, millest 

võib Tuneesia majandusele olla otsest 

kasu; ootab seepärast, et Tuneesiaga 

peetavatel läbirääkimistel ei järgita 

põhjalike ja laiaulatuslike 

vabakaubanduslepingute läbirääkimiste 

tavapärast korda, mida kohaldati 

läbirääkimistel Maroko ja idanaabruse 

riikidega; soovitab kohaldada 

läbivaatamisklauslit põhjalike ja 

laiaulatuslike vabakaubanduslepingute 

läbirääkimistel tavapäraselt arutatavate 

küsimuste suhtes, millel ei ole vahetut 

mõju Tuneesia eksporditulemustele ELi 

turgudel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 a. peab oluliseks, et välisinvestoreid 

koheldaks diskrimineerimata ja neil oleks 

võrdne võimalus taotleda kaebuste 

lahendamist ja lahenduseni jõuda, 

omamata seejuures kohalikest 

investoritest suuremaid sisulisi või 

menetlusõigusi; välistab võimaluse, et 

lõplikusse lepingusse lisatakse spetsiaalne 

investori ja riigi vaheliste vaidluste 

lahendamise mehhanism; 

Or. en 
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Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. soovib, et leping sisaldaks põhjalikku 

intellektuaalomandiõiguste peatükki, mis 

hõlmaks geograafiliste tähiste tunnustamist 

ja kaitset, tagades ELi ja Tuneesia 

geograafiliste tähiste täieliku tunnustamise, 

asjaomaste toodete jälgitavuse ning tootjate 

oskusteabe kaitse;  

50. soovib, et leping sisaldaks 

geograafiliste tähiste tunnustamist ja 

tõhusamat kaitset, tagades ELi ja Tuneesia 

geograafiliste tähiste täieliku tunnustamise, 

asjaomaste toodete jälgitavuse ning tootjate 

oskusteabe kaitse; on seisukohal, et 

põhjalikum intellektuaalomandiõiguste 

peatükk peaks olema arutlusel 

majanduskoostöö hilisemas järgus; 

Or. en 

 

 


