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23.2.2016 B8-0255/8 

Amendement  8 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. verzoekt de Commissie de 

onderhandelingen met Tunesië toe te 

spitsen op aspecten van de markttoegang 

waarvan de Tunesische economie 

onmiddellijk profijt kan hebben; verwacht 

daarom dat de onderhandelingen met 

Tunesië afwijken van de 

standaardprocedure voor 

onderhandelingen over een DCFTA 

(diepe en brede vrijhandelsovereenkomst), 

zoals die is gevolgd in het geval van 

Marokko en de landen van de oostelijke 

nabuurschap; stelt voor om rendez-

vousclausules op te nemen voor 

onderwerpen die standaard worden 

behandeld in DCFTA-onderhandelingen 

en geen rechtstreekse gevolgen hebben 

voor de Tunesische uitvoerresultaten op 

de EU-markten; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Amendement  9 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. acht het belangrijk dat 

buitenlandse investeerders op niet-

discriminerende wijze worden behandeld 

en een eerlijke kans hebben om een klacht 

in te dienen en gehonoreerd te zien, 

waarbij zij geen grotere inhoudelijke of 

procedurele rechten mogen hebben dan 

binnenlandse investeerders; sluit uit dat 

in de slotovereenkomst een speciaal 

mechanisme wordt opgenomen voor 

arbitrage bij geschillen tussen 

investeerders en staten; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Amendement  10 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

namens de Commissie internationale handel 

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. wenst dat de overeenkomst een 

ambitieus hoofdstuk over intellectuele-

eigendomsrechten bevat, onder meer op 

het gebied van de erkenning en betere 

bescherming van geografische 

aanduidingen, zodat een volledige en 

onverkorte erkenning van de geografische 

aanduidingen van de Europese Unie en 

Tunesië, de traceerbaarheid van de 

betrokken producten en de bescherming 

van de knowhow van de fabrikanten 

gewaarborgd zijn;  

50. wenst dat de overeenkomst de 

erkenning en betere bescherming van 

geografische aanduidingen regelt, zodat 

een volledige en onverkorte erkenning van 

de geografische aanduidingen van de 

Europese Unie en Tunesië, de 

traceerbaarheid van de betrokken 

producten en de bescherming van de 

knowhow van de fabrikanten gewaarborgd 

zijn; is van mening dat een ambitieuzer 

hoofdstuk over intellectuele-

eigendomsrechten in een later stadium 

van de economische samenwerking moet 

worden behandeld; 

Or. en 

 

 


