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23.2.2016 B8-0255/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyzýva Komisiu, aby rokovania s 

Tuniskom zamerala na aspekty prístupu 

na trh, ktoré môžu tuniskému 

hospodárstvu priniesť okamžitý prospech; 

v tejto súvislosti očakáva, že sa rokovania 

s Tuniskom odchýlia od štandardného 

postupu rokovaní o DCFTA, ako sa to 

uplatňovalo v prípade Maroka alebo 

krajín východného susedstva; navrhuje, 

aby sa na štandardné body rokovaní o 

DCFTA, ktoré nemajú žiadny 

bezprostredný vplyv na objem tuniského 

vývozu na trhoch EÚ, vzťahovali revízne 

doložky; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42a. považuje za dôležité, aby sa so 

zahraničnými investormi zaobchádzalo 

nediskriminačne a aby títo investori mali 

spravodlivé príležitosti v úsilí o nápravu 

krívd bez toho, aby pritom využívali väčšie 

podstatné či procesné práva než domáci 

investori; vylučuje zahrnutie osobitného 

mechanizmu rozhodcovského konania 

medzi investorom a štátom do konečnej 

dohody; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. žiada, aby dohoda obsahovala 

ambicióznu kapitolu o oblasti práv 

duševného vlastníctva a v rámci toho 
uznávanie a posilnenú ochranu 

zemepisných označení, pričom sa zaručí 

plné uznávanie zemepisných označení 

Európskej únie a Tuniska, 

vysledovateľnosť príslušných produktov a 

ochrana know-how výrobcov;  

50. vyjadruje nádej, že dohoda bude 

zahŕňať uznávanie a posilnenú ochranu 

zemepisných označení, pričom sa zaručí 

plné uznávanie zemepisných označení 

Európskej únie a Tuniska, 

vysledovateľnosť príslušných produktov a 

ochrana know-how výrobcov; je 

presvedčený, že ambicióznejšia kapitola 

týkajúca sa práv duševného vlastníctva by 

mala byť predmetom neskoršej fázy 

hospodárskej spolupráce; 

Or. en 

 

 


