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Изменение 8
Ana Gomes

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отношенията между Европейския 
съюз и Ислямска република Пакистан 
(наричана оттук нататък Пакистан) се 
основават на Споразумението за 
сътрудничество, което влезе в сила на 1 
септември 2004 г.1 Една от основните 
му цели е да осигури условия за 
развитието на търговията между 
страните по споразумението, както и да 
насърчи увеличаването Й.

(1) Отношенията между Европейския 
съюз и Ислямска република Пакистан 
(наричана оттук нататък Пакистан) се 
основават на Споразумението за 
сътрудничество, което влезе в сила на 1 
септември 2004 г.1 Една от основните 
му цели е да осигури условия за 
развитието на търговията между 
страните по споразумението, както и да 
насърчи увеличаването Й. Съществен 
елемент от настоящото 
споразумение е също така 
зачитането на правата на човека, по-
специално основните трудови права, и 
демократичните принципи.

Or. en

Изменение 9
Nirj Deva

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Важно е да бъдат използвани всички 
възможни средства за оказване на 
подкрепа за възстановяването на 
Пакистан от бедственото положение и 
за бъдещото развитие на страната.

(4) Важно е да бъдат използвани всички 
възможни средства за оказване на 
подкрепа за възстановяването на 
Пакистан от бедственото положение и 
за бъдещото развитие на страната, като 
същевременно се гарантира 
поддържането на последователност 
и съгласуваност на всички равнища с 
оглед на разработването на 
устойчива дългосрочна стратегия.

Or. en
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Изменение 10
Ana Gomes

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правото да се ползват автономните 
търговски преференции зависи от 
спазването от страна на Пакистан на 
съответните правила за произход на 
продуктите и процедурите, свързани с 
това, както и участието на страната в 
ефективно административно 
сътрудничество със Съюза с цел да се 
избегне рискът от измама. Сериозни и 
систематични нарушения на условията 
за предоставяне на правото на 
преференциални мерки, измама или 
неспособност да се осигури 
административно сътрудничество за 
проверка на произхода на стоките 
представляват основания за временно 
преустановяване на прилагането на 
преференциите. В това отношение на 
Комисията ще се позволи да приема, ако 
е необходимо, подобни временни мерки.

(9) Правото да се ползват автономните 
търговски преференции зависи от 
спазването от страна на Пакистан на 
съответните правила за произход на 
продуктите и процедурите, свързани с 
това, както и участието на страната в 
ефективно административно 
сътрудничество със Съюза с цел да се 
избегне рискът от измама. Сериозни и 
систематични нарушения на условията 
за предоставяне на правото на 
преференциални мерки, измама или 
неспособност да се осигури 
административно сътрудничество за 
проверка на произхода на стоките, 
както и сериозно влошаване на 
зачитането на основните принципи 
на демокрацията и правата на човека 
в Пакистан, включително основните 
трудови права, представляват 
основания за временно преустановяване 
на прилагането на преференциите. В 
това отношение на Комисията ще се 
позволи да приема, ако е необходимо, 
подобни временни мерки.

Or. en

Изменение 11
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на ползване на 
преференциалния режим, въведен с член 
1, зависи от:

1. Правото на ползване на 
преференциалния режим, въведен с член 
1, зависи от:

(a) спазването на разпоредбите относно 
произхода на продуктите и свързаните с 
това процедури, както е предвидено в 
Дял IV, Глава 2, раздел 1, подраздели 1 
и 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. По 
отношение обаче на кумулирането на 
произхода с цел определянето на 
произхода на продуктите, обхванати от 
въведените с член 1 мерки, се разрешава 
само кумулирането с материали с 
произход от ЕС. Не се разрешава 
регионално и други видове кумулиране, 
с изключение на кумулирането с 
материали с произход от ЕС.

(a) спазването на разпоредбите относно 
произхода на продуктите и свързаните с 
това процедури, както е предвидено в 
Дял IV, Глава 2, раздел 1, подраздели 1 
и 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. По 
отношение обаче на кумулирането на 
произхода с цел определянето на 
произхода на продуктите, обхванати от 
въведените с член 1 мерки, се разрешава 
само кумулирането с материали с 
произход от ЕС. Не се разрешава 
регионално и други видове кумулиране, 
с изключение на кумулирането с 
материали с произход от ЕС.

б) спазването на методите за 
административно сътрудничество, както 
е предвидено в Дял IV, Глава 2, раздел 
1, подраздел 3 от Регламент (ЕИО) № 
2454/93;

б) спазването на методите за 
административно сътрудничество, 
както е предвидено в Дял IV, Глава 2, 
раздел 1, подраздел 3 от Регламент 
(ЕИО) № 2454/93;

в) сертификатите за произход, формуляр 
А, издадени от компетентните органи на 
Пакистан, съдържат в графа 4 следния 
текст „Автономна мярка — Регламент 
(ЕС) № …/2010“.

в) сертификатите за произход, формуляр 
А, издадени от компетентните органи на 
Пакистан, съдържат в графа 4 следния 
текст „Автономна мярка — Регламент 
(ЕС) № …/2010“.
2. Без да се засягат условията, 
предвидени в параграф 1, правото да 
се ползват автономните търговски 
преференции зависи от зачитането 
от страна на Пакистан на правата 
на човека, на основните трудови 
права и на основните принципи на 
демокрацията.

Or. en
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Изменение 12
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията установи, че са 
налице достатъчно доказателства за 
неспазване на условията, определени в 
член 2, тя може да предприеме мерки за 
преустановяване на прилагането изцяло 
или частично на преференциалните 
мерки, предвидени в настоящия 
регламент, за период не по-дълъг от 
шест месеца, при условие че първо е:

1. Когато Комисията установи, че са 
налице достатъчно доказателства за 
неспазване на условията, определени в 
член 2, включително доказателства 
за социален дъмпинг или сериозно 
влошаване по отношение на 
демокрацията и правата на човека в 
Пакистан, тя може да предприеме 
мерки за преустановяване на 
прилагането изцяло или частично на 
преференциалните мерки, предвидени в 
настоящия регламент, за период не по-
дълъг от шест месеца, при условие че 
първо е:

Or. en


