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23.2.2016 B8-0255/8 

Alteração  8 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Insta a Comissão a centrar as 

negociações com a Tunísia nos aspetos 

relacionados com o acesso ao mercado 

que possam trazer benefícios imediatos 

para a economia tunisina; espera, por 

conseguinte, que as negociações com a 

Tunísia se distanciem do procedimento 

habitual das negociações de ZCLAA, tal 

como aplicado no caso de Marrocos e dos 

países da vizinhança oriental; propõe a 

introdução de cláusulas de apreciação 

posterior (cláusula de «rendez-vous») 

para os pontos de negociação habituais 

das ZCLAA que não tenham qualquer 

impacto imediato no resultado das 

exportações da Tunísia para os mercados 

da UE; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Alteração  9 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Considera importante que os 

investidores estrangeiros sejam tratados 

de uma forma não discriminatória, que 

beneficiem de igualdade de oportunidades 

para recorrer e obter ressarcimento das 

suas queixas e que, simultaneamente, não 

tenham mais direitos substanciais ou 

processuais do que os investidores 

nacionais; exclui a inclusão, no acordo 

final, de um mecanismo de arbitragem 

entre os investidores e o Estado; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Alteração  10 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

sobre a abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União 

Europeia e a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Espera que o acordo inclua um 

capítulo ambicioso sobre os direitos de 

propriedade intelectual, nomeadamente o 

reconhecimento e o reforço da proteção das 

indicações geográficas, que assegure o 

pleno reconhecimento das indicações 

geográficas da UE e da Tunísia, a 

rastreabilidade dos produtos em causa e a 

proteção do saber-fazer dos fabricantes;  

50. Espera que o acordo inclua o 

reconhecimento e o reforço da proteção das 

indicações geográficas, que assegure o 

pleno reconhecimento das indicações 

geográficas da UE e da Tunísia, a 

rastreabilidade dos produtos em causa e a 

proteção do saber-fazer dos fabricantes; 

considera que deve ser previsto um 

capítulo mais ambicioso sobre direitos de 

propriedade intelectual, numa fase 

posterior de cooperação económica; 

Or. en 

 

 


