
AM\853132DA.doc PE456.655v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udenrigsudvalget

2010/0289(COD)

18.1.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
8 - 12

Udkast til udtalelse
Cristian Dan Preda
(PE454.520v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af 
hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til forordning
(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))



PE456.655v01-00 2/6 AM\853132DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\853132DA.doc 3/6 PE456.655v01-00

DA

Ændringsforslag 8
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Forholdet mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Pakistan 
("Pakistan") bygger på den 
samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. 
september 2004. Et af hovedmålene er at 
sikre betingelserne for og fremme en 
forøgelse og udvikling af den indbyrdes 
samhandel mellem parterne.

(1) Forholdet mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Pakistan 
("Pakistan") bygger på den 
samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. 
september 2004. Et af hovedmålene er at 
sikre betingelserne for og fremme en 
forøgelse og udvikling af den indbyrdes 
samhandel mellem parterne. Respekt for 
menneskerettighederne, det vil sige 
centrale arbejdsstagerrettigheder, og de 
demokratiske principper er ligeledes et 
væsentligt element i denne aftale.

Or. en

Ændringsforslag 9
Nirj Deva

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er vigtigt at udnytte alle til 
rådighed værende midler til at støtte 
Pakistans genrejsning efter denne 
katastrofe og bestræbelser på fremtidig 
udvikling.

(4) Det er vigtigt at udnytte alle til 
rådighed værende midler til at støtte 
Pakistans genrejsning efter denne 
katastrofe og bestræbelser på fremtidig 
udvikling og samtidig sikre, at man 
bevarer konsekvens og sammenhæng på 
alle niveauer med henblik på udvikling af 
en bæredygtig langsigtet strategi.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Indrømmelsen af autonome 
handelspræferencer er betinget af, at 
Pakistan overholder de relevante 
oprindelsesregler for varer og dertil 
knyttede procedurer og indgår i et reelt 
administrativt samarbejde med Unionen 
med henblik på at eliminere enhver risiko 
for svig. Alvorlig og systematisk 
overtrædelse af betingelserne for retten til 
at gøre brug af præferenceordningerne, 
svig eller manglende administrativt 
samarbejde i forbindelse med kontrollen af 
varernes oprindelse bør medføre en 
midlertidig suspension af præferencerne. 
Kommissionen bør i den forbindelse 
bemyndiges til om nødvendigt at vedtage 
sådanne midlertidige foranstaltninger.

(9) Indrømmelsen af autonome 
handelspræferencer er betinget af, at 
Pakistan overholder de relevante 
oprindelsesregler for varer og dertil 
knyttede procedurer og indgår i et reelt 
administrativt samarbejde med Unionen 
med henblik på at eliminere enhver risiko 
for svig. Alvorlig og systematisk 
overtrædelse af betingelserne for retten til 
at gøre brug af præferenceordningerne, 
svig eller manglende administrativt 
samarbejde i forbindelse med kontrollen af 
varernes oprindelse eller en alvorlig 
forringelse af respekten for demokratiets 
eller menneskerettighedernes 
grundlæggende principper, herunder 
centrale arbejdstagerrettigheder, i 
Pakistan bør medføre en midlertidig 
suspension af præferencerne. 
Kommissionen bør i den forbindelse 
bemyndiges til om nødvendigt at vedtage 
sådanne midlertidige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 11
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retten til at gøre brug af de ordninger, der 
indføres ved artikel 1, er betinget af: 1. Retten til at gøre brug af de ordninger, 

der indføres ved artikel 1, er betinget af:

a) at de oprindelsesregler for varer og de 
dertil knyttede procedurer, som afsnit IV, 
kapitel 2, afdeling 1, første og andet led, i 

a) at de oprindelsesregler for varer og de 
dertil knyttede procedurer, som afsnit IV, 
kapitel 2, afdeling 1, første og andet led, i 
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forordning (EØF) nr. 2454/93 indeholder 
bestemmelser om, overholdes. Hvad angår 
oprindelseskumulation med henblik på 
fastlæggelse af oprindelsesstatus for varer, 
der er omfattet af ordningerne i artikel 1, 
tillades kun kumulation med materialer 
med oprindelse i Den Europæiske Union. 
Regional kumulation eller andre former for 
kumulation, dog med undtagelse af 
kumulation med materialer med oprindelse 
i Den Europæiske Union, er ikke tilladt

forordning (EØF) nr. 2454/93 indeholder 
bestemmelser om, overholdes. Hvad angår 
oprindelseskumulation med henblik på 
fastlæggelse af oprindelsesstatus for varer, 
der er omfattet af ordningerne i artikel 1, 
tillades kun kumulation med materialer 
med oprindelse i Den Europæiske Union. 
Regional kumulation eller andre former for 
kumulation, dog med undtagelse af 
kumulation med materialer med oprindelse 
i Den Europæiske Union, er ikke tilladt

b) at de metoder for administrativt 
samarbejde, som afsnit IV, kapitel 2, 
afdeling 1, tredje led, i forordning (EØF) 
nr. 2454/93 indeholder bestemmelser om, 
overholdes

b) at de metoder for administrativt 
samarbejde, som afsnit IV, kapitel 2, 
afdeling 1, tredje led, i forordning (EØF) 
nr. 2454/93 indeholder bestemmelser om, 
overholdes

c) at de kompetente pakistanske 
myndigheder udsteder 
oprindelsescertifikater formular A i 
henhold denne forordning, som bærer 
følgende påtegning i rubrik 4 "Autonom 
foranstaltning – forordning (EU) nr. 
…/2010".

c) at de kompetente pakistanske 
myndigheder udsteder 
oprindelsescertifikater formular A i 
henhold denne forordning, som bærer 
følgende påtegning i rubrik 4 "Autonom 
foranstaltning – forordning (EU) nr. 
…/2010".
2. Retten til at gøre brug af de 
præferenceordninger, der indføres ved 
artikel 1, er med forbehold af de i stk. 1 
fastsatte vilkår betinget af Pakistans 
respekt for menneskerettighederne, 
centrale arbejdstagerrettigheder og 
demokratiets grundlæggende principper.

Or. en

Ændringsforslag 12
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Skønner Kommissionen, at der 
foreligger tilstrækkelige beviser på 
manglende overholdelse af bestemmelserne 
i artikel 2, kan den træffe foranstaltninger 
til hel eller delvis suspension af de i denne 

1. Skønner Kommissionen, at der 
foreligger tilstrækkelige beviser på 
manglende overholdelse af bestemmelserne 
i artikel 2, herunder beviser på social 
dumping, eller såfremt der opstår en 
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forordning fastsatte præferenceordninger 
for en periode på højst seks måneder, 
forudsat at den forinden:

alvorlig forringelse af demokratiet eller 
menneskerettighederne i Pakistan, kan 
den træffe foranstaltninger til hel eller 
delvis suspension af de i denne forordning 
fastsatte præferenceordninger for en 
periode på højst seks måneder, forudsat at 
den forinden:

Or. en


