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23.2.2016 B8-0255/11 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que, em 3 de março 

de 2014, a UE e a Tunísia decidiram criar 

uma parceria para a mobilidade, baseada 

no diálogo e na reciprocidade, que visa 

gerir melhor tanto a circulação das 

pessoas em estadias de curta duração 

como a migração de mão de obra regular 

entre os respetivos territórios, tendo em 

conta a situação socioeconómica e do 

mercado de trabalho dos países 

signatários; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Verifica que a economia tunisina 

enfrenta enormes dificuldades, que a taxa 

de crescimento do PIB foi de 2,3 % em 

2014, que a taxa de desemprego em 2015 

afeta 15 % da população ativa, que 28,6 % 

dos licenciados do ensino superior estão 

desempregados, e que o desemprego entre 

os jovens tunisinos está a aumentar; 

2. Verifica que a economia tunisina 

enfrenta enormes dificuldades, que a taxa 

de crescimento do PIB foi de 2,3 % em 

2014, que a taxa de desemprego em 2015 

afeta 15 % da população ativa, que 28,6 % 

dos licenciados do ensino superior estão 

desempregados, e que o desemprego entre 

os jovens tunisinos está a aumentar; 

considera que o acordo de mobilidade 

assinado entre a UE e a Tunísia deve 

assentar na proposta de diretiva relativa 

às condições de entrada e de residência 

dos nacionais de países terceiros para fins 

de investigação, ensino e formação, a ser 

adotada pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho, de modo a tornar este acordo 

de mobilidade equilibrado, beneficiando, 

em particular, os jovens tunisinos; exorta 

ainda a Comissão e os Estados-Membros 

a darem-lhe aplicação privilegiada no 

caso da Tunísia; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Assinala que o processo de transição 

democrática na Tunísia é o mais bem-

sucedido na região e que o país optou por 

um modelo político e de desenvolvimento 

económico único entre os países da 

margem Sul do Mediterrâneo, e solicita à 

Comissão que tenha isto plenamente em 

conta nas negociações; considera que a UE 

deve tomar todas as medidas possíveis para 

apoiar a Tunísia na sua transição 

democrática para uma sociedade estável e 

pluralista; 

6. Assinala que o processo de transição 

democrática na Tunísia é o mais bem-

sucedido na região e que o país optou por 

um modelo político e de desenvolvimento 

económico único entre os países da 

margem Sul do Mediterrâneo, e solicita à 

Comissão que tenha isto plenamente em 

conta nas negociações; considera essencial 

que a UE tome todas as medidas possíveis 

para apoiar a Tunísia na sua transição 

democrática para uma sociedade estável e 

pluralista; exorta a União e os Estados-

Membros a redobrarem esforços para 

facilitar a restituição dos bens desviados 

pelo regime de Ben Ali, conforme 

solicitado na sua Resolução, de 23 de 

maio de 2013, sobre a recuperação de 

bens pelos países em transição da 

primavera Árabe (2013/2612 (RSP)); 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 B8-0255/14 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Apela à revisão da dívida externa da 

Tunísia e apoia a suspensão dos 

pagamentos dessa dívida, de modo a poder 

ser efetuada uma auditoria sobre a sua 

legitimidade; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Considera que a ZCLAA, à 

semelhança de outros acordos de 

comércio livre, reforça a lógica de 

concorrência entre os trabalhadores e 

entre os Estados, acelera o processo de 

privatização dos serviços públicos, põe em 

causa a proteção social existente e limita 

a capacidade do Governo tunisino para 

legislar, sobretudo em questões sociais e 

ambientais; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com o facto de a União 

Europeia considerar a Tunísia como um 

dos países prioritários da sua política de 

vizinhança em relação aos países do Sul do 

Mediterrâneo e de lhe ter concedido um 

empréstimo de 300 milhões de euros a 

título de assistência macrofinanceira para 

a execução de reformas económicas;  

16. Congratula-se com o facto de a União 

Europeia considerar a Tunísia como um 

dos países prioritários da sua política de 

vizinhança em relação aos países do Sul do 

Mediterrâneo; lamenta o facto de ter 

condicionado a sua assistência 

macrofinanceira à Tunísia no montante 

de 300 milhões de EUR à aplicação de 

reformas económicas estruturais e 

neoliberais, sem ter em conta os aspetos 

sociais das recorrentes reivindicações 

feitas, em particular, pela juventude 

tunisina; solicita que se retire o princípio 

da macrocondicionalidade da futura 

assistência financeira;  

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 B8-0255/17 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Exorta vivamente a Comissão e o 

Governo tunisino a criarem um processo 

claro e preciso de participação das 

sociedades civis tunisina e europeia ao 

longo da negociação e a assegurarem a 

inovação; congratula-se, a este respeito, 

com o papel da sociedade civil tunisina no 

primeiro ciclo de negociações e solicita 

que as consultas sejam abertas, 

transparentes e que tomem mais 

adequadamente em conta a diversidade das 

componentes da sociedade civil tunisina, 

apoiando-se nas melhores práticas, como 

as que foram estabelecidas no âmbito de 
negociações semelhantes; 

23. Exorta vivamente a Comissão e o 

Governo tunisino a aplicarem um processo 

claro e pormenorizado de participação das 

sociedades civis tunisina e europeia ao 

longo das negociações e a assegurarem 

uma abordagem inovadora para o efeito; 

assinala, a este respeito, os esforços 

tendentes a implicar a sociedade civil 

tunisina na primeira ronda de negociações 

e solicita que as consultas sejam abertas, 

transparentes e que tomem mais 

adequadamente em conta a diversidade da 

sociedade civil tunisina, apoiando-se nas 

melhores práticas aplicadas em 

negociações semelhantes; solicita a 

suspensão das negociações, na pendência 

de uma consulta ampla e inclusiva da 

sociedade civil tunisina e de um estudo de 

impacto relativo aos efeitos económicos e 

sociais da ZCLAA; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Abertura de negociações conducentes a um acordo de comércio livre entre a União Europeia e 

a Tunísia 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Rejeita a inclusão de um 

mecanismo de resolução de litígios entre 

investidores e Estados ou de proteção dos 

investimentos acima do sistema de justiça 

tunisino ou que limite a competência 

legislativa da Tunísia; 

Or. en 

 

 


