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23.2.2016 B8-0255/8 

Pakeitimas 8 

Yannick Jado 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. ragina Komisiją derybose su Tunisu 

sutelkti dėmesį į patekimo į rinką, nes tai 

gali būti tiesiogiai naudinga Tuniso 

ekonomikai, aspektus; todėl tikisi, kad 

derybos su Tunisu bus vykdomos 

nukrypstant nuo derybų dėl glaudaus 

bendradarbiavimo ir visapusiško LPS 

standartinės procedūros, kaip tai buvo 

taikoma Maroko ar Rytų kaimynystės 

šalių atveju; siūlo, kad standartinių 

derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo ir 

visapusiško LPS punktams, neturintiems 

tiesioginio poveikio Tuniso eksportui į ES 

rinkas, būtų taikomos peržiūros sąlygos; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Pakeitimas 9 

Yannick Jado 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 42a. mano, jog svarbu, kad užsienio 

investuotojai nebūtų diskriminuojami ir 

turėtų galimybę sąžiningai siekti 

skriaudos atlyginimo ir jį gauti, tačiau 

negalėtų naudotis didesnėmis esminėmis 

ir procedūrinėmis teisėmis nei 

nacionaliniai investuotojai; atmeta 

galimybę į galutinį susitarimą įtraukti 

specialų investuotojo ir valstybės arbitražo 

mechanizmą; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Pakeitimas 10 

Yannick Jado 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. norėtų, kad į susitarimą būtų įtrauktas 

plataus užmojo skyrius dėl intelektinės 

nuosavybės teisių, įskaitant geografinių 

nuorodų pripažinimą ir didesnę apsaugą, 

užtikrinančius visapusišką Europos 

Sąjungos ir Tuniso geografinių nuorodų 

pripažinimą, atitinkamų produktų 

atsekamumą ir gamintojų praktinės 

patirties apsaugą; 

50. norėtų, kad susitarimas apimtų 

geografinių nuorodų pripažinimą ir didesnę 

apsaugą, užtikrinančius visapusišką 

Europos Sąjungos ir Tuniso geografinių 

nuorodų pripažinimą, atitinkamų produktų 

atsekamumą ir gamintojų praktinės 

patirties apsaugą; mano, kad platesnio 

užmojo skyrius dėl intelektinės 

nuosavybės teisių turėtų būti įtrauktas 

vėlesniu ekonominio bendradarbiavimo 

etapu; 

Or. en 

 

 


