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23.2.2016 B8-0255/11 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže EÚ a Tunisko sa 3. marca 

2014 dohodli na vytvorení partnerstva 

v oblasti mobility založeného na dialógu a 

reciprocite, ktorého cieľom je lepšie 

riadiť pohyb osôb v rámci krátkodobých 

pobytov i legálnej pracovnej migrácie 

medzi ich územiami, berúc pritom do 

úvahy sociálno-ekonomickú situáciu a 

stav pracovného trhu signatárskych 

krajín; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že tuniské hospodárstvo čelí 

značným ťažkostiam, že miera rastu HDP 

bola v roku 2014 na úrovni 2,3 %, miera 

nezamestnanosti v roku 2015 

predstavovala 15 % aktívneho 

obyvateľstva, že 28,6 % absolventov 

vysokoškolského vzdelávania je 

nezamestnaných a že nezamestnanosť 

mladých Tunisanov narastá; 

2. konštatuje, že tuniské hospodárstvo čelí 

značným ťažkostiam, že miera rastu HDP 

bola v roku 2014 na úrovni 2,3 %, miera 

nezamestnanosti v roku 2015 

predstavovala 15 % aktívneho 

obyvateľstva, že 28,6 % absolventov 

vysokoškolského vzdelávania je 

nezamestnaných a že nezamestnanosť 

mladých Tunisanov narastá; zastáva názor, 

že dohoda o mobilite podpísaná medzi EÚ 

a Tuniskom musí vychádzať z návrhu 

smernice o podmienkach vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na 

účely výskumu, vzdelávania a odbornej 

prípravy, ktorý prijíma Európsky 

parlament a Rada, aby táto vyvážená 

dohoda o mobilite prinášala prospech 

najmä mladým Tunisanom; ďalej vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby túto dohodu 

vykonávali prednostne s Tuniskom; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. poznamenáva, že proces prechodu k 

demokracii v Tunisku je v rámci regiónu 

najvyspelejší a že krajina si spomedzi 

krajín južného Stredozemia vybrala 

jedinečný model politického a 

hospodárskeho rozvoja, a žiada Európsku 

komisiu, aby pri rokovaniach túto 

skutočnosť v plnej miere zohľadnila; 

domnieva sa, že Únia by mala prijať všetky 

možné opatrenia na podporu Tuniska v 

jeho demokratickom prechode smerom 

k stabilnej a pluralistickej spoločnosti; 

6. poznamenáva, že proces prechodu k 

demokracii v Tunisku je v rámci regiónu 

najvyspelejší a že krajina si spomedzi 

krajín južného Stredozemia vybrala 

jedinečný model politického a 

hospodárskeho rozvoja, a žiada Európsku 

komisiu, aby pri rokovaniach túto 

skutočnosť v plnej miere zohľadnila; 

domnieva sa, že Únia by mala prijať všetky 

možné opatrenia na podporu Tuniska v 

jeho demokratickom prechode smerom 

k stabilnej a pluralistickej spoločnosti; 

vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby 

vyvinuli ďalšie výrazné úsilie o uľahčenie 

návratu sprenevereného majetku režimu 

bin Alího, ako sa požaduje v uznesení 

Európskeho parlamentu z 23. mája 2013 o 

vymáhaní majetku pre krajiny Arabskej 

jari v procese transformácie 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. požaduje preskúmanie zahraničného 

dlhu Tuniska a podporuje pozastavenie 

platieb týkajúcich sa tohto dlhu, aby sa 

mohol vykonať audit jeho legitímnosti; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. je presvedčený, že DCFTA podobne 

ako iné dohody o voľnom obchode 

posilňuje logiku hospodárskej súťaže 

medzi pracovníkmi a štátmi, urýchľuje 

privatizáciu verejných služieb, narúša 

existujúcu sociálnu ochranu a obmedzuje 

schopnosť tuniskej vlády vytvárať právne 

predpisy, najmä v sociálnej a 

environmentálnej oblasti; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. víta skutočnosť, že Európska únia 

urobila z Tuniska jednu z prioritných krajín 

susedskej politiky EÚ voči krajinám 

južného Stredozemia a že poskytla 

Tunisku pôžičku vo výške 300 miliónov 

EUR v rámci makrofinančnej pomoci na 

uskutočnenie hospodárskych reforiem;  

16. víta skutočnosť, že Európska únia 

urobila z Tuniska jednu z prioritných krajín 

susedskej politiky EÚ voči krajinám 

južného Stredozemia; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že svoju 

makrofinančnú pomoc Tunisku vo výške 

300 miliónov EUR podmienila 

vykonávaním štrukturálnych a 

neoliberálnych hospodárskych reforiem 

bez ohľadu na sociálne aspekty 

opakovaných požiadaviek, ktoré vyslovujú 

najmä mladí Tunisania; vyzýva na 

odstránenie zásady makroekonomickej 

podmienenosti z budúcej finančnej 

pomoci;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. dôrazne nabáda Komisiu a tuniskú 

vládu, aby do všetkých etáp rokovaní 

jasným a presným spôsobom zapájali 

tuniské a európske občianske spoločnosti 

a aby preukázali inovatívnosť; v tejto 

súvislosti víta úlohu tuniskej občianskej 

spoločnosti v prvom kole rokovaní a žiada, 

aby konzultácie boli otvorené, 

transparentné a viac zohľadňovali 

rozmanitosť zložiek tuniskej občianskej 

spoločnosti, využívajúc pritom najlepšie 

postupy, napríklad tie, ktoré sa stanovili 

pri podobných rokovaniach; 

23. dôrazne nabáda Komisiu a tuniskú 

vládu, aby do všetkých etáp rokovaní 

jasným a presným spôsobom zapájali 

tuniské a európske občianske spoločnosti 

a aby preukázali inovatívnosť; v tejto 

súvislosti berie na vedomie úsilie o 

zapojenie tuniskej občianskej spoločnosti 

v prvom kole rokovaní a žiada, aby 

konzultácie boli otvorené, transparentné 

a viac zohľadňovali rozmanitosť zložiek 

tuniskej občianskej spoločnosti, využívajúc 

pritom najlepšie postupy, napríklad tie, 

ktoré sa stanovili pri podobných 

rokovaniach; vyzýva na pozastavenie 

rokovaní, pokým sa neuskutočnenia 

rozsiahle a inkluzívne konzultácie s 

tuniskou občianskou spoločnosťou 

a nevypracuje štúdia o hospodárskych a 

sociálnych účinkoch DCFTA; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

23.2.2016 B8-0255/18 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. odmieta začlenenie akéhokoľvek 

mechanizmu na urovnávanie sporov 

medzi investorom a štátom alebo na 

ochranu investícií, ktorý by bol nadradený 

nad tuniským systémom súdnictva alebo 

ktorý by obmedzoval právomoc Tuniska 

prijímať právne predpisy; 

Or. en 

 

 


