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Módosítás 8
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám 
Köztársaság (a továbbiakban: Pakisztán) 
közötti kapcsolat a 2004. szeptember 1-jén 
hatályba lépett együttműködési 
megállapodásra1 épül. Ennek egyik fő célja 
a Felek közötti kereskedelem feltételeinek 
biztosítása, valamint fejlődésének és 
növekedésének előmozdítása.

(1) Az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám 
Köztársaság (a továbbiakban: Pakisztán) 
közötti kapcsolat a 2004. szeptember 1-jén 
hatályba lépett együttműködési 
megállapodásra1 épül. Ennek egyik fő célja 
a Felek közötti kereskedelem feltételeinek 
biztosítása, valamint fejlődésének és 
növekedésének előmozdítása. Az emberi 
jogok – nevezetesen az alapvető 
munkaügyi jogok – és a demokratikus 
elvek tiszteletben tartása szintén lényeges 
eleme a megállapodásnak.

Or. en

Módosítás 9
Nirj Deva

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Fontos minden rendelkezésre álló 
eszközt felhasználni ahhoz, hogy Pakisztán 
kilábalhasson a jelenlegi vészhelyzetből, és 
elindulhasson a jövőbeni fejlődés útján.

(4) Fontos minden rendelkezésre álló 
eszközt felhasználni ahhoz, hogy Pakisztán 
kilábalhasson a jelenlegi vészhelyzetből, és 
elindulhasson a jövőbeni fejlődés útján, 
ugyanakkor biztosítani kell, hogy minden 
szinten fenntartsák az egységességet és a 
koherenciát fenntartható hosszú távú 
stratégia kidolgozása céljából.

Or. en
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Módosítás 10
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az autonóm kereskedelmi 
kedvezményekre való jogosultság attól 
függ, hogy a termékek esetében Pakisztán 
teljesíti-e a vonatkozó származási 
szabályokat és az azokhoz kapcsolódó 
eljárásokat, valamint hajlandó-e a csalás 
kockázatának megelőzése végett az 
Unióval való hatékony igazgatási 
együttműködésre. A preferenciális 
elbánásra való jogosultság feltételeinek 
súlyos és szisztematikus megsértése, a 
csalás vagy az áruk származásának 
ellenőrzésére irányuló igazgatási 
együttműködés elmulasztása okot 
szolgáltathat a preferenciák időszakos 
felfüggesztésére. Ebben a tekintetben 
engedélyezni kell, hogy a Bizottság 
szükség esetén időszakos intézkedéseket 
fogadjon el.

(9) Az autonóm kereskedelmi 
kedvezményekre való jogosultság attól 
függ, hogy a termékek esetében Pakisztán 
teljesíti-e a vonatkozó származási 
szabályokat és az azokhoz kapcsolódó 
eljárásokat, valamint hajlandó-e a csalás 
kockázatának megelőzése végett az 
Unióval való hatékony igazgatási 
együttműködésre. A preferenciális 
elbánásra való jogosultság feltételeinek 
súlyos és szisztematikus megsértése, a 
csalás vagy az áruk származásának 
ellenőrzésére irányuló igazgatási 
együttműködés elmulasztása vagy a 
demokrácia és az emberi jogok, köztük az 
alapvető munkaügyi jogok alapelveinek 
Pakisztán általi tiszteletben tartása terén 
bekövetkező komoly visszalépés okot 
szolgáltathat a preferenciák időszakos 
felfüggesztésére. Ebben a tekintetben 
engedélyezni kell, hogy a Bizottság 
szükség esetén időszakos intézkedéseket 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 11
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikkben meghatározott 
szabályozásokra való jogosultság a 
következőktől függ:

(1) Az 1. cikkben meghatározott 
szabályozásokra való jogosultság a 
következőktől függ:

a) megfelelés a termékek származási a) megfelelés a termékek származási 
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szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak, 
a 2454/93/EGK rendelet IV. címe 2. 
fejezete 1. szakasza 1. és 2. alszakaszában 
előírtak szerint. A származás kumulációja 
tekintetében azonban az 1. cikkben 
bevezetett szabályozások hatálya alá 
tartozó termékek származó helyzetének 
meghatározása céljából csak az EU-ból 
származó anyagokkal való kumuláció 
megengedett. Regionális és más típusú 
kumuláció – az EU-ból származó 
anyagokkal végzett kivételével – nem 
megengedett;

szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak, 
a 2454/93/EGK rendelet IV. címe 2. 
fejezete 1. szakasza 1. és 2. alszakaszában 
előírtak szerint. A származás kumulációja 
tekintetében azonban az 1. cikkben 
bevezetett szabályozások hatálya alá 
tartozó termékek származó helyzetének 
meghatározása céljából csak az EU-ból 
származó anyagokkal való kumuláció 
megengedett. Regionális és más típusú 
kumuláció – az EU-ból származó 
anyagokkal végzett kivételével – nem 
megengedett;

b) megfelelés a 2454/93/EGK rendelet IV. 
címe 2. fejezete 1. szakasza 3. 
alszakaszában előírt igazgatási 
együttműködési módszereknek;

b) megfelelés a 2454/93/EGK rendelet IV. 
címe 2. fejezete 1. szakasza 3. 
alszakaszában előírt igazgatási 
együttműködési módszereknek;

c) a pakisztáni illetékes hatóságok által e 
rendelet szerint kibocsátott Form A 
származási bizonyítvány 4. rovatában a 
következő záradéknak kell szerepelnie: 
„Autonomous measure – Regulation (EU) 
No …/2010” (Autonóm intézkedés –
…/2010/EU rendelet).

c) a pakisztáni illetékes hatóságok által e 
rendelet szerint kibocsátott Form A 
származási bizonyítvány 4. rovatában a 
következő záradéknak kell szerepelnie: 
„Autonomous measure – Regulation (EU) 
No …/2010” (Autonóm intézkedés –
…/2010/EU rendelet).
(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételek 
sérelme nélkül az 1. cikkben 
meghatározott preferenciális 
szabályozásokra való jogosultság feltétele 
az emberi jogoknak, az alapvető 
munkaügyi jogoknak és a demokrácia 
alapvető elveinek Pakisztán általi 
tiszteletben tartása.

Or. en

Módosítás 12
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
elegendő bizonyíték mutat a 2. cikkben 
meghatározott feltételek teljesítésének 

(1) Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
elegendő bizonyíték mutat a 2. cikkben 
meghatározott feltételek teljesítésének 
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elmulasztására, akkor intézkedéseket 
hozhat az ebben a rendeletben 
meghatározott preferenciális szabályozások 
legfeljebb hat hónapos időszakra szóló 
teljes vagy részleges felfüggesztésére, 
amennyiben előzőleg:

elmulasztására – beleértve a szociális 
dömpingre utaló bizonyítékokat is–, vagy 
ha a demokrácia és az emberi jogok 
tekintetében Pakisztánban súlyos 
hanyatlás következik be, akkor 
intézkedéseket hozhat az ebben a 
rendeletben meghatározott preferenciális 
szabályozások legfeljebb hat hónapos 
időszakra szóló teljes vagy részleges 
felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:

Or. en


