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Pozměňovací návrh 8
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vztahy mezi Evropskou unií a 
Pákistánskou islámskou republikou (dále 
jen „Pákistán“) jsou založeny na dohodě o 
spolupráci, která vstoupila v platnost dne 
1. září 2004. Jedním z hlavních cílů je 
zajistit podmínky pro růst a rozvoj 
obchodu mezi oběma stranami a tento růst 
a rozvoj podporovat.

(1) Vztahy mezi Evropskou unií a 
Pákistánskou islámskou republikou (dále 
jen „Pákistán“) jsou založeny na dohodě o 
spolupráci, která vstoupila v platnost dne 
1. září 2004. Jedním z hlavních cílů je 
zajistit podmínky pro růst a rozvoj 
obchodu mezi oběma stranami a tento růst 
a rozvoj podporovat. Zásadní součástí této 
dohody je rovněž dodržování lidských 
práv, zejména základních práv 
pracovníků, a demokratických zásad.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nirj Deva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Bude důležité, aby se na podporu 
obnovy Pákistánu z této krizové situace a 
pokroku směrem k budoucímu rozvoji 
využily všechny dostupné prostředky.

(4) Bude důležité, aby se na podporu 
obnovy Pákistánu z této krizové situace a 
pokroku směrem k budoucímu rozvoji 
využily všechny dostupné prostředky a 
zároveň se zajistilo, že bude zachován 
soulad a soudržnost na všech úrovních s 
cílem vytvořit udržitelnou dlouhodobou 
strategii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nárok Pákistánu využívat autonomní 
obchodní preference je podmíněn tím, že 
bude dodržovat příslušná pravidla o 
prokazování původu produktů a související 
postupy, jakož i jeho zapojením do účinné 
správní spolupráce s Unií v zájmu 
předcházení veškerému riziku podvodů. 
Závažné a soustavné porušování podmínek 
nároku na preferenční režim, podvody 
nebo neposkytnutí správní spolupráce při 
ověřování původu zboží by měly být 
důvodem k dočasnému pozastavení 
preferencí. Komise by v tomto ohledu měla 
mít možnost v případě potřeby taková 
dočasná opatření přijmout.

(9) Nárok Pákistánu využívat autonomní 
obchodní preference je podmíněn tím, že 
bude dodržovat příslušná pravidla o 
prokazování původu produktů a související 
postupy, jakož i jeho zapojením do účinné 
správní spolupráce s Unií v zájmu 
předcházení veškerému riziku podvodů. 
Závažné a soustavné porušování podmínek 
nároku na preferenční režim, podvody 
nebo neposkytnutí správní spolupráce při 
ověřování původu zboží nebo závažné 
zhoršování, pokud jde o dodržování 
základních demokratických zásad a 
lidských práv v Pákistánu včetně 
základních práv pracovníků, by měly být 
důvodem k dočasnému pozastavení 
preferencí. Komise by v tomto ohledu měla 
mít možnost v případě potřeby taková 
dočasná opatření přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ana Gomes

Návrh nařízení
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nárok na výhody plynoucí z režimu 
zavedeného článkem 1 je podmíněn:

1. Nárok na výhody plynoucí z režimu 
zavedeného článkem 1 je podmíněn:

(a) dodržováním pravidel o prokazování 
původu zboží a souvisejících postupů 
stanovených v hlavě IV kapitole 2 oddíle 1 
pododdílech 1 a 2 nařízení (EHS) 
č. 2454/93. Pokud však jde o kumulaci 
původu pro účely určení statusu původu 

(a) dodržováním pravidel o prokazování 
původu zboží a souvisejících postupů 
stanovených v hlavě IV kapitole 2 oddíle 1 
pododdílech 1 a 2 nařízení (EHS) 
č. 2454/93. Pokud však jde o kumulaci 
původu pro účely určení statusu původu 
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produktů, na které se vztahuje současný 
režim zavedený v článku 1, povoluje se 
pouze kumulace s materiálem 
pocházejícím z EU. Regionální kumulace a 
jiné druhy kumulace s výjimkou kumulace 
s materiály pocházejícími z EU se 
nepovoluje;

produktů, na které se vztahuje současný 
režim zavedený v článku 1, povoluje se 
pouze kumulace s materiálem 
pocházejícím z EU. Regionální kumulace a 
jiné druhy kumulace s výjimkou kumulace 
s materiály pocházejícími z EU se 
nepovoluje;

(b) dodržováním způsobů správní 
spolupráce stanovených v hlavě IV 
kapitole 2 oddíle 1 pododdíle 3 nařízení 
(EHS) č. 2454/93;

(b) dodržováním způsobů správní 
spolupráce stanovených v hlavě IV 
kapitole 2 oddíle 1 pododdíle 3 nařízení 
(EHS) č. 2454/93;

(c) osvědčeními o původu zboží na 
tiskopise A vydanými příslušnými orgány 
Pákistánu podle tohoto nařízení, která musí 
v kolonce 4 obsahovat poznámku 
„Autonomous measure – Regulation (EU) 
No …/2010“.

(c) osvědčeními o původu zboží na 
tiskopise A vydanými příslušnými orgány 
Pákistánu podle tohoto nařízení, která musí 
v kolonce 4 obsahovat poznámku 
„Autonomous measure – Regulation (EU) 
No …/2010“.
2. Aniž jsou dotčeny podmínky stanovené 
v odstavci 1 tohoto článku, je nárok na 
využívání preferenčního zacházení podle 
článku 1 podmíněn dodržováním lidských 
práv, včetně základních práv pracovníků, 
a základních demokratických zásad ze 
strany Pákistánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud Komise shledá, že existují 
dostatečné důkazy o nedodržení podmínek 
stanovených v článku 2, může přijmout 
opatření k celkovému nebo částečnému 
pozastavení preferenčního režimu 
upraveného tímto nařízením na období 
nejvýše šesti měsíců, pokud nejdříve:

1. Pokud Komise shledá, že existují 
dostatečné důkazy o nedodržení podmínek 
stanovených v článku 2, včetně důkazů o 
sociálním dumpingu, nebo, že dochází 
k závažnému zhoršování, pokud jde o 
demokracii a lidská práva v Pákistánu,
může přijmout opatření k celkovému nebo 
částečnému pozastavení preferenčního 
režimu upraveného tímto nařízením na 
období nejvýše šesti měsíců, pokud 
nejdříve:
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