
 

AM\1087277CS.doc  PE576.619v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

23.2.2016 B8-0255/11 

Pozměňovací návrh  11 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že se EU a Tunisko 

dne 3. března 2014 dohodly navázat 

partnerství v oblasti mobility založené na 

dialogu a vzájemnosti s cílem lépe zvládat 

příliv osob v rámci krátkodobých pobytů 

i legální pracovní migrace mezi jejich 

územími, a to při zohlednění 

socioekonomické situace a stavu trhu 

práce signatářských států; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Pozměňovací návrh  12 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že tuniské hospodářství se 

potýká s velkými potížemi, že v roce 2014 

vzrostlo HDP o 2,3 %, že míra 

nezaměstnanosti se v roce 2015 zvýšila na 

15 % aktivního obyvatelstva, že 28,6 % 

vysokoškolsky vzdělaných lidí je bez 

zaměstnání a že stoupá míra 

nezaměstnanosti mezi mladými Tunisany; 

2. konstatuje, že tuniské hospodářství se 

potýká s velkými potížemi, že v roce 2014 

vzrostlo HDP o 2,3 %, že míra 

nezaměstnanosti se v roce 2015 zvýšila na 

15 % aktivního obyvatelstva, že 28,6 % 

vysokoškolsky vzdělaných lidí je bez 

zaměstnání a že stoupá míra 

nezaměstnanosti mezi mladými Tunisany; 

domnívá se, že dohoda o mobilitě 

podepsaná mezi EU a Tuniskem musí 

vycházet z návrhu směrnice o podmínkách 

pro vstup a pobyt státních příslušníků 

třetích zemí za účelem výzkumu, 

vzdělávání a odborné přípravy, již 

přijímají Evropský parlament a Rada, aby 

tato vyvážená dohoda o mobilitě byla 

prospěšná zejména pro mladé Tunisany;   

vyzývá dále Komisi a členské státy, aby ji 

s Tuniskem přednostně prováděly; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Pozměňovací návrh  13 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na skutečnost, že proces 

přechodu k demokracii je v Tunisku 

nejúspěšnější ze zemí v regionu a že 

v rámci zemí na jižním břehu 

Středozemního moře si země zvolila 

jedinečný model jak politický, tak 

hospodářského rozvoje, a žádá Evropskou 

komisi, aby jej během jednání plně 

zohlednila; domnívá se, že Unie musí 

přijmout veškerá možná opatření, aby 

podpořila Tunisko v jeho procesu přechodu 

k demokracii s cílem dosáhnout stabilní 

a pluralitní společnosti; 

6. poukazuje na skutečnost, že proces 

přechodu k demokracii je v Tunisku 

nejúspěšnější ze zemí v regionu a že 

v rámci zemí na jižním břehu 

Středozemního moře si země zvolila 

jedinečný model jak politický, tak 

hospodářského rozvoje, a žádá Evropskou 

komisi, aby jej během jednání plně 

zohlednila; domnívá se, že Unie musí 

přijmout veškerá možná opatření, aby 

podpořila Tunisko v jeho procesu přechodu 

k demokracii s cílem dosáhnout stabilní 

a pluralitní společnosti; vyzývá Unii a její 

členské státy, aby dále vyvíjely výrazné 

úsilí s cílem usnadňovat navracení 

majetku zpronevěřeného Ben Alího 

režimem, jak se k tomu vyzývá již v jeho 

usnesení ze dne 23. května 2013 

o navracení majetku zemím Arabského 

jara, které procházejí procesem 

transformace (2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Pozměňovací návrh  14 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá k přezkumu tuniského vnějšího 

dluhu a podporuje pozastavení plateb 

týkajících se tohoto dluhu, aby mohla být 

přezkoumána jeho legitimita; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Pozměňovací návrh  15 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. je přesvědčen, že prohloubená 

a komplexní dohoda o volném obchodu 

podobně jako jiné dohody o volném 

obchodu posiluje logiku hospodářské 

soutěže mezi pracovníky a mezi státy, 

urychluje privatizaci veřejných služeb, 

oslabuje stávající sociální ochranu 

a omezuje schopnost tuniské vlády 

vytvářet právní předpisy týkající se 

zejména sociálních a environmentálních 

záležitostí; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Pozměňovací návrh  16 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá skutečnost, že Evropská unie 

učinila z Tuniska jednu z prioritních zemí 

své politiky sousedství týkající se zemí 

jižního Středomoří a že Tunisku poskytla 

půjčku jako makrofinanční pomoc ve výši 

300 milionů EUR na provedení 

hospodářských reforem;  

16. vítá skutečnost, že Evropská unie 

učinila z Tuniska jednu z prioritních zemí 

své politiky sousedství týkající se zemí 

jižního Středomoří;  vyjadřuje politování 

nad tím, že svou makrofinanční podporu 

ve výši 300 milionů EUR podmínila 

provedením strukturálních 

a neoliberálních hospodářských reforem, 

aniž by zohlednila sociální aspekty 

opakujících se požadavků, zejména ze 

strany tuniské mládeže; vyzývá ke zrušení 

zásady makroekonomické podmíněnosti 

v budoucí finanční pomoci;  
 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Pozměňovací návrh  17 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vybízí velmi důrazně Komisi a 

tuniskou vládu, aby zavedly jasný a přesný 

postup účasti tuniských a evropských 

občanských společností v průběhu jednání 

a aby prokázaly inovační přístup; vyjadřuje 

v této souvislosti uspokojení nad úlohou, 

již tuniská občanská společnost hrála v 

první fázi jednání, a žádá, aby konzultace 

byly otevřené a transparentní a aby více 

zohledňovaly různorodost všech složek 

tuniské občanské společnosti, při využití 

osvědčených postupů shodných s těmi, 

které byly zavedeny v rámci podobných 

jednání; 

23. vybízí velmi důrazně Komisi a 

tuniskou vládu, aby zavedly jasný a přesný 

postup účasti tuniských a evropských 

občanských společností v průběhu jednání 

a aby prokázaly inovační přístup; bere 

v této souvislosti na vědomí úsilí o 

zapojení tuniské občanské společnosti do 

první fáze jednání, a žádá, aby konzultace 

byly otevřené a transparentní a aby více 

zohledňovaly různorodost všech složek 

tuniské občanské společnosti, při využití 

osvědčených postupů shodných s těmi, 

které byly zavedeny v rámci podobných 

jednání; vyzývá k pozastavení jednání, 

dokud se neuskuteční extenzivní 

a inkluzivní konzultace s tuniskou 

občanskou společností a studie dopadu 

týkající se hospodářských a sociálních 

důsledků prohloubené a komplexní 

dohody o volném obchodu; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Pozměňovací návrh  18 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra 

Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. odmítá začlenění jakéhokoli 

mechanismu řešení sporů mezi 

investorem a státem nebo ochrany 

investic, který se staví nad tuniský právní 

systém nebo který omezuje pravomoc 

Tuniska přijímat právní předpisy; 

Or. en 

 

 


