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Pakeitimas 8
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo 
Respublikos (toliau – Pakistanas) santykiai 
plėtojami vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 
1 d. įsigaliojusiu Bendradarbiavimo 
susitarimu1. Vienas iš jo pagrindinių tikslų 
– užtikrinti sąlygas Susitariančiųjų Šalių 
prekybai ir skatinti jos apimtis bei plėtrą.

(1) Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo 
Respublikos (toliau – Pakistanas) santykiai 
plėtojami vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 
1 d. įsigaliojusiu Bendradarbiavimo 
susitarimu1. Vienas iš jo pagrindinių tikslų 
– užtikrinti sąlygas Susitariančiųjų Šalių 
prekybai ir skatinti jos apimtis bei plėtrą.
Pagarba žmogaus teisėms, ypač 
pagrindinėms darbo teisėms, ir 
demokratijos principams taip pat yra 
pagrindiniai susitarimo elementai.

Or. en

Pakeitimas 9
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bus svarbu išnaudoti visas turimas 
priemones, kad Pakistanui būtų padėta 
atsigauti po šios ekstremaliosios situacijos 
ir toliau vystytis.

(4) Bus svarbu išnaudoti visas turimas 
priemones, kad Pakistanui būtų padėta 
atsigauti po šios ekstremaliosios situacijos 
ir toliau vystytis, užtikrinant kad visais 
lygiais būtų išlaikomi nuoseklumas ir 
darna siekiant sukurti tvarią ilgalaikę 
strategiją.

Or. en
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Pakeitimas 10
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Teisės prekėms taikyti autonomines 
prekybos lengvatas suteikimas priklauso 
nuo to, ar Pakistanas laikosi atitinkamų 
produktų kilmės taisyklių ir su jomis 
susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar jis 
prisidės prie veiksmingo administracinio 
bendradarbiavimo su Sąjunga, siekiant 
užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui.
Lengvatų taikymas turėtų būti laikinai 
sustabdytas, jeigu rimtai ir nuolat 
pažeidinėjamos sąlygos, kuriomis suteikta 
teisė taikyti lengvatinę priemonę, ir 
sukčiaujama ar nebendradarbiaujama 
administraciniu lygiu, kai tikrinama prekių 
kilmė. Šiuo atveju Komisijai turėtų būti 
leista prireikus laikinai imtis minėtų 
priemonių.

(9) Teisės prekėms taikyti autonomines 
prekybos lengvatas suteikimas priklauso 
nuo to, ar Pakistanas laikosi atitinkamų 
produktų kilmės taisyklių ir su jomis 
susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar jis 
prisidės prie veiksmingo administracinio 
bendradarbiavimo su Sąjunga, siekiant 
užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui.
Lengvatų taikymas turėtų būti laikinai 
sustabdytas, jeigu rimtai ir nuolat 
pažeidinėjamos sąlygos, kuriomis suteikta 
teisė taikyti lengvatinę priemonę, ir 
sukčiaujama ar nebendradarbiaujama 
administraciniu lygiu, kai tikrinama prekių 
kilmė, arba Pakistane labai pablogėja 
pagrindinių demokratijos principų ir 
žmogaus teisių, įskaitant pagrindines 
darbo teises, pagarba. Šiuo atveju 
Komisijai turėtų būti leista prireikus 
laikinai imtis minėtų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 11
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė naudotis 1 straipsnyje numatytomis 
priemonėmis suteikiama, jei: 1. Teisė naudotis 1 straipsnyje 

numatytomis priemonėmis suteikiama, jei:

a) laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su 
jomis susijusių procedūrų, kaip numatyta 
Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 IV 
antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio 1 ir 
2 poskirsniuose. Tačiau jeigu kilmės 

a) laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su 
jomis susijusių procedūrų, kaip numatyta 
Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 IV 
antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio 1 ir 
2 poskirsniuose. Tačiau jeigu kilmės 
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kumuliacija taikoma siekiant nustatyti 
produktų, kuriems taikomos 1 straipsniu 
įvestos priemonės, kilmės statusą, 
leidžiama taikyti tik ES kilmės medžiagų 
kumuliaciją. Neleidžiama regioninė 
kumuliacija ir kitų tipų kumuliacija, 
išskyrus ES kilmės medžiagų kumuliaciją;

kumuliacija taikoma siekiant nustatyti 
produktų, kuriems taikomos 1 straipsniu 
įvestos priemonės, kilmės statusą, 
leidžiama taikyti tik ES kilmės medžiagų 
kumuliaciją. Neleidžiama regioninė 
kumuliacija ir kitų tipų kumuliacija, 
išskyrus ES kilmės medžiagų kumuliaciją;

b) laikomasi Reglamente (EEB) 
Nr. 2454/93 IV antraštinės dalies 2 
skyriaus 1 skirsnio 3 poskirsnyje nustatytų 
administracinio bendradarbiavimo metodų;

b) laikomasi Reglamente (EEB) 
Nr. 2454/93 IV antraštinės dalies 2 
skyriaus 1 skirsnio 3 poskirsnyje nustatytų 
administracinio bendradarbiavimo metodų;

c) remiantis šiuo reglamentu Pakistano 
kompetentingų institucijų išduoti A formos 
prekių kilmės sertifikatai 4 langelyje 
patvirtinami žyma „Autonominė priemonė 
– Reglamentas (ES) Nr. .../2010“.

c) remiantis šiuo reglamentu Pakistano 
kompetentingų institucijų išduoti A formos 
prekių kilmės sertifikatai 4 langelyje 
patvirtinami žyma „Autonominė priemonė 
– Reglamentas (ES) Nr. .../2010“.
2. nepažeidžiant 1 dalyje nustatytų sąlygų, 
teisė naudotis 1 straipsnyje numatytomis 
lengvatinėmis įgyjama, jei Pakistane 
gerbiamos žmogaus teisės, pagrindinės 
darbo teisės ir laikomasi pagrindinių 
demokratijos principų.

Or. en

Pakeitimas 12
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija nustato, kad yra užtektinai 
įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, ji gali imtis priemonių 
visiškai ar iš dalies ne ilgesniam kaip šešių 
mėnesių laikotarpiui sustabdyti šiame 
reglamente numatytų lengvatinių 
priemonių taikymą, su sąlyga, kad pirmiau:

1. Kai Komisija nustato, kad yra užtektinai 
įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, įskaitant įrodymus, kad 
esama socialinio dempingo, arba 
Pakistane labai pablogėja demokratijos ir 
žmogaus teisių padėtis, ji gali imtis
priemonių visiškai ar iš dalies ne ilgesniam 
kaip šešių mėnesių laikotarpiui sustabdyti 
šiame reglamente numatytų lengvatinių 
priemonių taikymą, su sąlyga, kad pirmiau:

Or. en
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