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Muudatusettepanek 8
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu ja Pakistani 
Islamivabariigi (edaspidi "Pakistan") 
vahelised suhted põhinevad 1. septembril 
2004. aastal jõustunud koostöölepingul1. 
Selle üks põhieesmärk on edendada 
kaubavahetuse kasvu ja arengut 
lepinguosaliste vahel ning luua selleks 
vajalikud tingimused.

(1) Euroopa Liidu ja Pakistani 
Islamivabariigi (edaspidi "Pakistan") 
vahelised suhted põhinevad 1. septembril 
2004. aastal jõustunud koostöölepingul1. 
Selle üks põhieesmärk on edendada 
kaubavahetuse kasvu ja arengut 
lepinguosaliste vahel ning luua selleks 
vajalikud tingimused. Inimõiguste, 
eelkõige töötajate põhiõiguste, ja 
demokraatlike põhimõtete austamine on 
samuti lepingu oluline osa.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Nirj Deva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Oluline on kasutada Pakistani 
hädaolukorrast taastumise ja edasise 
arengu toetamiseks kõiki võimalikke 
vahendeid.

(4) Oluline on kasutada Pakistani 
hädaolukorrast taastumise ja edasise 
arengu toetamiseks kõiki võimalikke 
vahendeid, tagades samas järjepidevuse ja 
ühtsuse säilimise kõigil tasanditel, et 
töötada välja jätkusuutlik pikaajaline 
strateegia.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ühepoolsete kaubandussoodustuste 
saamiseks peab Pakistan järgima toodete 
päritolureegleid ja nendega seotud 
menetlusi ning tegema ELiga tõhusat 
halduskoostööd, et vältida mis tahes 
pettuse ohtu. Soodustuste ajutise peatamise 
põhjuste hulka peaksid kuuluma 
sooduskorra aluseks olevate tingimuste 
tõsine ja süstemaatiline rikkumine, pettus 
või suutmatus teha kaupade päritolu 
kontrollimiseks halduskoostööd.
Komisjonil peaks olema lubatud vajadusel 
vastu võtta asjakohased ajutised meetmed.

(9) Ühepoolsete kaubandussoodustuste 
saamiseks peab Pakistan järgima toodete 
päritolureegleid ja nendega seotud 
menetlusi ning tegema ELiga tõhusat 
halduskoostööd, et vältida mis tahes 
pettuse ohtu. Soodustuste ajutise peatamise 
põhjuste hulka peaksid kuuluma 
sooduskorra aluseks olevate tingimuste 
tõsine ja süstemaatiline rikkumine, pettus 
või suutmatus teha kaupade päritolu 
kontrollimiseks halduskoostööd või 
demokraatia ja inimõiguste 
aluspõhimõtete, sealhulgas töötajate 
põhiõiguste, tõsine rikkumine Pakistanis.
Komisjonil peaks olema lubatud vajadusel 
vastu võtta asjakohased ajutised meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 1 nimetatud sooduskorra 
saamiseks on vaja täita järgmised 
tingimused:

1. Artiklis 1 nimetatud sooduskorra 
saamiseks on vaja täita järgmised 
tingimused:

a) järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 
IV jaotise 2. peatüki 1. jao 1. ja 2. alajaos 
sätestatud toodete päritolureegleid ja 
nendega seotud menetlusi. Artiklis 1 
sätestatud korra alla kuuluvate toodete 
päritolustaatuse kindlaksmääramisel on 
lubatud ainult kumulatsioon ELi päritolu 
materjalidega. Piirkondlik kumulatsioon ja 

a) järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 
IV jaotise 2. peatüki 1. jao 1. ja 2. alajaos 
sätestatud toodete päritolureegleid ja 
nendega seotud menetlusi. Artiklis 1 
sätestatud korra alla kuuluvate toodete 
päritolustaatuse kindlaksmääramisel on 
lubatud ainult kumulatsioon ELi päritolu 
materjalidega. Piirkondlik kumulatsioon ja 
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muud kumulatsiooniliigid, välja arvatud 
kumulatsioon ELi päritolu materjalidega, ei 
ole lubatud;

muud kumulatsiooniliigid, välja arvatud 
kumulatsioon ELi päritolu materjalidega, ei 
ole lubatud;

b) järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 
IV jaotise 2. peatüki 1. jao 3. alajaos 
sätestatud halduskoostöö meetodeid;

b) järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 
IV jaotise 2. peatüki 1. jao 3. alajaos 
sätestatud halduskoostöö meetodeid;

c) käesoleva määruse kohaselt Pakistani 
pädeva asutuse poolt välja antud 
päritolusertifikaadi vormi A lahtris 4 peab 
olema märge "Ühepoolne meede – määrus 
(EL) nr …/2010".

c) käesoleva määruse kohaselt Pakistani 
pädeva asutuse poolt välja antud 
päritolusertifikaadi vormi A lahtris 4 peab 
olema märge "Ühepoolne meede – määrus 
(EL) nr …/2010".
2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 
tingimuste kohaldamist on artiklis 1 
osutatud sooduskorra saamise 
tingimuseks inimõiguste, töötajate 
põhiõiguste ja demokraatia 
aluspõhimõtete austamine Pakistani riigi 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon leiab, et on piisavalt 
tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste 
täitmata jätmise kohta, võib komisjon võtta 
meetmeid käesoleva määrusega ettenähtud 
sooduskorra täielikuks või osaliseks 
peatamiseks kuni kuueks kuuks, 
tingimusel, et ta on eelnevalt:

1. Kui komisjon leiab, et on piisavalt 
tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste 
täitmata jätmise kohta, sealhulgas tõendeid 
sotsiaalse dumpingu kohta, või kui 
Pakistanis halveneb oluliselt demokraatia 
ja inimõiguste olukord, võib komisjon 
võtta meetmeid käesoleva määrusega 
ettenähtud sooduskorra täielikuks või 
osaliseks peatamiseks kuni kuueks kuuks, 
tingimusel, et ta on eelnevalt:

Or. en


