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23.2.2016 B8-0255/8 

Ändringsförslag  8 

Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att koncentrera 

förhandlingarna med Tunisien på de 

aspekter av marknadstillträde som kan 

vara av omedelbar nytta för den tunisiska 

ekonomin. Förhandlingarna med 

Tunisien förväntas därför avvika från det 

standardförfarande vid förhandlingar om 

djupgående och omfattande 

frihandelsavtal som tillämpades för 

Marocko och de östra grannländerna. 

Parlamentet föreslår att standardpunkter i 

förhandlingar om djupgående och 

omfattande frihandelsavtal som inte har 

någon direkt inverkan på Tunisiens 

exportresultat på EU-marknaderna blir 

föremål för rendez-vous-klausuler. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Ändringsförslag  9 

Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42a. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att utländska investerare behandlas 

på ett icke diskriminerande sätt och har 

en verklig möjlighet att söka och uppnå 

prövning av klagomål, men får inte ges 

starkare materiella eller processuella 

rättigheter än inhemska investerare. 

Parlamentet utesluter att någon särskild 

mekanism för tvistlösning mellan 

investerare och stat inkluderas i det 

slutliga avtalet. 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Ändringsförslag  10 

Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

för utskottet för internationell handel 

Inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet vill att avtalet ska 

omfatta ett ambitiöst kapitel om 

immateriella rättigheter, däribland 
erkännande och förstärkt skydd av 

geografiska beteckningar, som garanterar 

ett fullständigt erkännande av EU:s och 

Tunisiens geografiska beteckningar, 

spårbarhet för de berörda produkterna och 

skydd av producenternas kunnande.  

50. Europaparlamentet vill att avtalet ska 

omfatta erkännande och förstärkt skydd av 

geografiska beteckningar, som garanterar 

ett fullständigt erkännande av EU:s och 

Tunisiens geografiska beteckningar, 

spårbarhet för de berörda produkterna och 

skydd av producenternas kunnande. 

Parlamentet anser att ett ambitiösare 

kapitel om immateriella rättigheter bör 

förläggas till ett senare skede av det 

ekonomiska samarbetet. 

Or. en 

 

 


