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23.2.2016 B8-0255/9 

Grozījums Nr.  8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a aicina Komisiju koncentrēties uz 

sarunām ar Tunisiju par piekļuves tirgum 

aspektiem, kam var būt tūlītēja labvēlīga 

ietekme uz Tunisijas ekonomiku; tādēļ 

izsaka cerību, ka sarunās ar Tunisiju 

notiks novirzīšanās no standarta 

procedūras sarunās par DCFTA, kas tika 

piemērota Marokas vai austrumu 

kaimiņvalstu gadījumā; ierosina, lai 

standarta DCFTA sarunu jautājumiem, 

kam nav tūlītējas ietekmes uz Tunisijas 

eksporta rādītājiem ES tirgos, tiktu 

piemērotas pārskatīšanas klauzulas; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Grozījums Nr.  9 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.a uzskata, ka ir svarīgi, lai ārvalstu 

ieguldītājiem tiktu piemērota 

nediskriminējoša attieksme un lai tiem 

būtu vienlīdzīgas iespējas pieprasīt un 

panākt pārskatīšanu, un tajā pašā laikā 

tiem netiktu piešķirtas lielākas būtiskas 

vai procesuālās tiesības nekā vietējiem 

ieguldītājiem; izslēdz iespēju iekļaut īpašu 

ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas 

mehānismu galīgajā nolīgumā; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/11 

Grozījums Nr.  10 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

par ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. vēlas, lai šajā nolīgumā tiktu iekļauta 

vērienīga sadaļa par intelektuālā īpašuma 

jomu, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu atzīšanu un lielāku aizsardzību, 

garantējot Eiropas Savienības un Tunisijas 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pilnīgu 

atzīšanu, attiecīgo produktu izsekojamību 

un ražotāju zinātības aizsardzību;  

50. vēlas, lai šajā nolīgumā tiktu iekļauta 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšana un 

lielāka aizsardzība, garantējot Eiropas 

Savienības un Tunisijas ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu pilnīgu atzīšanu, attiecīgo 

produktu izsekojamību un ražotāju 

zinātības aizsardzību; uzskata, ka 

ekonomiskās sadarbības vēlākā posmā 

būtu jāizstrādā vērienīgāka sadaļa par 

intelektuālā īpašuma tiesībām; 

Or. en 

 

 


