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23.2.2016 B8-0255/11 

Изменение  11 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Стелиос 

Кулоглу, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ma. като има предвид, че на 3 март 

2014 г. ЕС и Тунис се споразумяха да 

създадат партньорство за 

мобилност, основаващо се на диалог и 

реципрочност, което има за цел по-

добро управление както на потока от 

лица с краткосрочен престой, така и 

на редовната трудова миграция 

между съответните територии, 

като се отчитат социално-

икономическото положение и 

състоянието на пазара на труда на 

подписващите държави; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Изменение  12 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Стелиос 

Кулоглу, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че икономиката на Тунис е 

изправена пред значителни затруднения, 

че темпът на растеж на БВП беше 2,3% 

през 2014 г., че процентът на 

безработица през 2015 г. достига 15% от 

активното население, че 28,6% от 

завършилите висше образование са без 

работа, както и че младежката 

безработица в Тунис се увеличава; 

2. отбелязва, че икономиката на Тунис е 

изправена пред значителни затруднения, 

че темпът на растеж на БВП беше 2,3% 

през 2014 г., че процентът на 

безработица през 2015 г. достига 15% от 

активното население, че 28,6% от 

завършилите висше образование са без 

работа, както и че младежката 

безработица в Тунис се увеличава; 

счита, че споразумението за 

мобилност, подписано между ЕС и 

Тунис, трябва да се основава на 

предложението за директива 

относно условията на влизане и 

пребиваване на граждани на трети 

държави с цел научни изследвания, 

образование и обучение, което в 

момента се приема от Европейския 

парламент и Съвета, така че това 

балансирано споразумение за 

мобилност да бъде особено полезно за 

младите граждани на Тунис; освен 

това призовава Комисията и 

държавите членки да го прилагат по 

привилегирован начин с Тунис; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Изменение  13 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Стелиос Кулоглу, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че процесът на 

демократичен преход на Тунис е най-

успешният в региона и че страната 

избра уникален модел на политика и 

стопанско развитие сред страните по 

южния бряг на Средиземно море, и 

призовава Европейската комисия да 

вземе изцяло предвид този факт в 

преговорите; счита, че Съюзът трябва да 

предприеме всички възможни мерки, за 

да подкрепи Тунис в демократичния му 

преход към стабилно и плуралистично 

общество; 

6. отбелязва, че процесът на 

демократичен преход на Тунис е най-

успешният в региона и че страната 

избра уникален модел на политика и 

стопанско развитие сред страните по 

южния бряг на Средиземно море, и 

призовава Европейската комисия да 

вземе изцяло предвид този факт в 

преговорите; счита, че Съюзът трябва да 

предприеме всички възможни мерки, за 

да подкрепи Тунис в демократичния му 

преход към стабилно и плуралистично 

общество; призовава Съюза и 

държавите членки да положат 

значителни допълнителни усилия, за 

да улеснят връщането на активите, 

незаконно присвоени от режима на 

Бен Али, както се призовава в 

резолюцията на Парламента от 23 

май 2013 г. относно възстановяване 

на активи на държавите от 

Арабската пролет, които се намират 

в преход 2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Изменение  14 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Лидия Сенра Родригес, Стелиос 

Кулоглу, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. призовава за преглед на външния 

дълг на Тунис и подкрепя временно 

преустановяване на плащанията по 

този дълг, така че да може да бъде 

извършен одит на легитимността 

му; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Изменение  15 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Елеонора Форенца, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Лидия Сенра 

Родригес, Стелиос Кулоглу  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. счита, че задълбочената и 

всeобхватна зона за свободна 

търговия, като други споразумения за 

свободна търговия, засилва логиката 

на конкуренцията между 

работниците и между държавите, 

ускорява приватизацията на 

публичните услуги, отслабва 

съществуващата социална защита и 

ограничава способността на 

правителството на Тунис за 

приемане на законодателство, 

особено по отношение на социални 

въпроси и въпроси, свързани с 

околната среда; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Изменение  16 

Елеонора Форенца, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Лидия 

Сенра Родригес, Стелиос Кулоглу, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

Започване на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския 

съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства факта, че 

Европейският съюз превърна Тунис в 

една от приоритетните държави на 

своята политика за съседство сред 

държавите от Южното 

Средиземноморие, както и че Съюзът 

отпусна заем в размер на 300 милиона 

евро за Тунис под формата на 

макрофинансова помощ за 

провеждането на икономически 

реформи;  

16. приветства факта, че Европейският 

съюз превърна Тунис в една от 

приоритетните държави на своята 

политика за съседство сред държавите 

от Южното Средиземноморие; осъжда 

факта, че Съюзът постави като 

условие за своята макрофинансова 

помощ в размер на 300 милиона евро за 

Тунис изпълнението на структурни и 

неолиберални икономически реформи, 

без да вземе предвид социалните 

аспекти на постоянните искания, 

които се отправят по-специално от 

тунизийската младеж; призовава за 

премахването на принципа на 

обвързаност на макроикономическата 

помощ с условия за бъдещи финансови 

помощи;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Изменение  17 

Елеонора Форенца, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Лидия 

Сенра Родригес, Хавиер Кусо Пермуй  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. насърчава много настоятелно 

Комисията и тунизийското 

правителството да създадат ясен и точен 

процес на участие на гражданското 

общество в Тунис и ЕС по време на 

преговорите и да проявяват 

новаторство; в тази връзка изразява 

задоволство от ролята на 
гражданското общество в Тунис в 

първия кръг от преговори и призовава 

консултациите да бъдат открити, 

прозрачни и да вземат в по-голяма 

степен под внимание разнообразието на 

компонентите на тунизийското 

гражданско общество, като се опират на 

най-добрите практики, подобно на 

установените в рамките на подобни 

преговори; 

23. насърчава много настоятелно 

Комисията и тунизийското 

правителството да създадат ясен и точен 

процес на участие на гражданското 

общество в Тунис и ЕС по време на 

преговорите и да проявяват 

новаторство; в тази връзка отбелязва 

усилията да бъде включено 

гражданското общество в Тунис в 

първия кръг от преговори и призовава 

консултациите да бъдат открити, 

прозрачни и да вземат в по-голяма 

степен под внимание разнообразието на 

компонентите на тунизийското 

гражданско общество, като се опират на 

най-добрите практики, подобно на 

установените в рамките на подобни 

преговори; призовава за 

прекратяването на преговорите в 

очакване на широки и приобщаващи 

консултации с гражданското 

общество в Тунис и проучване на 

въздействието върху икономическите 

и социалните въздействия от 

задълбочената и всeобхватна зона за 

свободна търговия; 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Изменение  18 

Елеонора Форенца, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Лидия Сенра Родригес, Стелиос Кулоглу, Барбара Спинели  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0255/2016 

Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез 

от името на комисията по международна търговия 

относно започване на преговори за споразумение за свободна търговия между 

Европейския съюз и Тунис 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. отхвърля включването на 

какъвто и да било механизъм за 

уреждане на спорове между 

инвеститор и държава или защита 

на инвестициите, който стои над 

правосъдната система на Тунис или 

който ограничава правомощията на 

Тунис за приемане на 

законодателство; 

Or. en 

 

 


