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Amendamentul  8 

Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. invită Comisia să axeze negocierile 

cu Tunisia asupra aspectelor legate de 

accesul pe piață, ceea ce poate aduce 

beneficii imediate economiei tunisiene; se 

așteaptă, prin urmare, ca negocierile cu 

Tunisia să se abată de la procedura 

standard pentru negocierile privind 

ALSAC care s-a aplicat în cazul 

Marocului sau a țărilor din Parteneriatul 

estic; sugerează ca chestiunile standard 

de negociere privind ALSAC care nu au 

niciun impact imediat asupra exporturilor 

Tunisiei către piețele UE să facă obiectul 

unor clauze de rendez-vous; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Amendamentul  9 

Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. consideră că este important ca 

investitorii străini să fie tratați în mod 

nediscriminatoriu și să aibă o posibilitate 

echitabilă de a accede la căi de atac 

pentru a-și soluționa plângerile, 

beneficiind, în același timp, de drepturi de 

fond sau procedurale similare cu cele ale 

investitorilor interni; exclude includerea 

unui mecanism special de arbitraj între 

investitori și stat în acordul final; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Amendamentul  10 

Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. speră ca acordul să conțină un capitol 

ambițios privind sectoarele legate de 

drepturile de proprietate intelectuală, în 

special în ceea ce privește recunoașterea și 

o mai mare protecție a indicațiilor 

geografice, garantând o recunoaștere 

deplină a indicațiilor geografice ale Uniunii 

Europene și ale Tunisiei, trasabilitatea 

produselor respective și protecția expertizei 

producătorilor;  

50. speră ca acordul să conțină 

recunoașterea și o mai mare protecție a 

indicațiilor geografice, garantând o 

recunoaștere deplină a indicațiilor 

geografice ale Uniunii Europene și ale 

Tunisiei, trasabilitatea produselor 

respective și protecția expertizei 

producătorilor; consideră că un capitol 

mai ambițios cu privire la drepturile de 

proprietate intelectuală ar trebui să fie 

abordat într-o etapă ulterioară a 

cooperării economice; 

Or. en 

 

 


