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Tarkistus  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. kehottaa komissiota keskittymään 

Tunisian kanssa käytävissä neuvotteluissa 

sellaisiin markkinoille pääsyä koskeviin 

näkökohtiin, joista voi olla välitöntä 

hyötyä Tunisian talouden kannalta; 

odottaa siksi, että neuvottelut Tunisian 

kanssa poikkeavat pitkälle menevää ja 

laaja-alaista vapaakauppa-aluetta 

koskevissa neuvotteluissa yleensä 

noudatetusta menettelystä, jota sovellettiin 

Marokon ja itäisten naapurimaiden 

tapauksissa; ehdottaa 

uudelleentarkastelulausekkeiden 

soveltamista pitkälle menevää ja 

laaja-alaista vapaakauppa-aluetta 

koskevien neuvotteluiden tavanomaisiin 

aiheisiin, jotka eivät liity suoraan 

Tunisian vientiin EU:n markkinoille; 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

42 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  42 a. pitää tärkeänä, että ulkomaisia 

sijoittajia kohdellaan syrjimättömästi ja 

heille taataan oikeudenmukainen 

mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 

antamatta heille kuitenkaan laajempia 

sisällöllisiä tai menettelyihin liittyviä 

oikeuksia kuin kotimaisille sijoittajille; 

sulkee pois mahdollisuuden sisällyttää 

erityinen sijoittajien ja valtion välisten 

riitojen ratkaisumekanismi lopulliseen 

sopimukseen; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Yannick Jadot 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaaminen 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. toivoo, että sopimukseen sisältyy 

kunnianhimoinen tekijänoikeuksia 

koskeva luku, johon olisi sisällyttävä myös 

maantieteellisten merkintöjen 

tunnustaminen ja vahvistettu suoja, joilla 

taattaisiin EU:n ja Tunisian 

maantieteellisten merkintöjen 

täysimääräinen tunnustaminen, 

asianomaisten tuotteiden jäljitettävyys ja 

valmistajien taitotiedon suojaaminen; 

50. toivoo, että sopimukseen sisältyy 

maantieteellisten merkintöjen 

tunnustaminen ja vahvistettu suoja, joilla 

taattaisiin EU:n ja Tunisian 

maantieteellisten merkintöjen 

täysimääräinen tunnustaminen, 

asianomaisten tuotteiden jäljitettävyys ja 

valmistajien taitotiedon suojaaminen; 

katsoo, että taloudellisen yhteistyön 

myöhemmässä vaiheessa olisi 

tarkasteltava mahdollisuutta tehdä 

tekijänoikeuksia koskevasta luvusta 

aiempaa kunnianhimoisempi; 

Or. en 

 

 


