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Τροπολογία 8
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) 
βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 20041. 
Ένας από τους κύριους στόχους της εν 
λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
συμβαλλομένων και να προωθήσει την 
αύξησή τους.

(1) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) 
βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 20041. 
Ένας από τους κύριους στόχους της εν 
λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
συμβαλλομένων και να προωθήσει την 
αύξησή τους. Ουσιαστικό στοιχείο της 
συμφωνίας αυτής είναι επίσης ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως των βασικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, και των δημοκρατικών 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 9
Nirj Deva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Θα είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα 
για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του 
Πακιστάν από την κρίση αυτή και η 
πρόοδος του προς τη μελλοντική 
ανάπτυξη.

(4) Θα είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα
για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του 
Πακιστάν από την κρίση αυτή και η 
πρόοδος του προς τη μελλοντική 
ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
διατήρηση της συνέπειας και της
συνοχής σε όλα τα επίπεδα με στόχο την 
ανάπτυξη αειφόρου μακροπρόθεσμης 
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στρατηγικής.
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Τροπολογία 10
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του 
Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες 
εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη 
συμμόρφωσή της με τους σχετικούς 
κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων 
και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και 
με την ανάπτυξη αποτελεσματικής 
διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για 
την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. 
Τυχόν σοβαρές και συστηματικές 
παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση 
προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη 
παροχή διοικητικής συνεργασίας για την 
εξακρίβωση της καταγωγής των 
εμπορευμάτων αποτελούν λύγους για 
προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως 
προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, 
τέτοια προσωρινά μέτρα.

(9) Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του 
Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες 
εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη 
συμμόρφωσή του με τους σχετικούς 
κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων 
και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και 
με την ανάπτυξη αποτελεσματικής 
διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για 
την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. 
Τυχόν σοβαρές και συστηματικές 
παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση 
προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη 
παροχή διοικητικής συνεργασίας για την 
εξακρίβωση της καταγωγής των 
εμπορευμάτων ή η σοβαρή επιδείνωση 
του σεβασμού των θεμελιωδών αρχών 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Πακιστάν, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων,
αποτελούν λόγους για προσωρινή άρση 
των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια 
προσωρινά μέτρα.
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Τροπολογία 11
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ευεργέτημα των ρυθμίσεων που 
εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Το ευεργέτημα των ρυθμίσεων που 
εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στις 
εξής προϋποθέσεις:

α) την τήρηση των κανόνων για την 
καταγωγή των προϊόντων και των 
σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται 
στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 υποτμήματα 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση 
της καταγωγής για το σκοπό του 
καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων 
που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του 
άρθρου 1, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με 
ύλες καταγωγής ΕΕ Η περιφερειακή 
σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός 
από τη σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ, 
δεν επιτρέπεται·

α) την τήρηση των κανόνων για την 
καταγωγή των προϊόντων και των 
σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται 
στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 υποτμήματα 1 
και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση 
της καταγωγής για το σκοπό του 
καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων 
που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του 
άρθρου 1, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με 
ύλες καταγωγής ΕΕ Η περιφερειακή 
σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός 
από τη σώρευση με ύλες καταγωγής ΕΕ, 
δεν επιτρέπεται·

β) στην τήρηση των μεθόδων διοικητικής 
συνεργασίας, όπως προβλέπονται στον 
τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, 
υποκεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93·

β) στην τήρηση των μεθόδων διοικητικής 
συνεργασίας, όπως προβλέπονται στον 
τίτλο IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 1, 
υποκεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93·

γ) τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο 
Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του 
Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία 
στο τετραγωνίδιο 4 «Αυτόνομο μέτρο –
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2010».

γ) τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο 
Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του 
Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία 
στο τετραγωνίδιο 4 «Αυτόνομο μέτρο –
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2010».
2. Με την επιφύλαξη των όρων της 
παραγράφου 1, το ευεργέτημα των 
προτιμησιακών ρυθμίσεων που 
εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στον 
εκ μέρους του Πακιστάν σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, των 
βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και των θεμελιωδών αρχών της 
δημοκρατίας.

Or. en
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Τροπολογία 12
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους 
όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2 
μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών 
ρυθμίσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την 
προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει:

1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους 
όρους που παρατίθενται στο άρθρο 2 , 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
κοινωνικού ντάμπιγκ ή σοβαρής 
επιδείνωσης όσον αφορά τη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
Πακιστάν, μπορεί να λάβει μέτρα για την 
αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των 
προτιμησιακών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει:

Or. en


