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Grozījums Nr. 8
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības un Pakistānas 
Islāma Republikas (turpmāk “Pakistāna”) 
attiecību pamatā ir sadarbības nolīgums, 
kas stājās spēkā 2004. gada 1. septembrī1. 
Viens no tā svarīgākajiem mērķiem ir 
nodrošināt, lai tiktu radīti nosacījumi pušu 
tirdzniecībai, un veicināt tās kāpumu un 
attīstību.

(1) Eiropas Savienības un Pakistānas 
Islāma Republikas (turpmāk “Pakistāna”) 
attiecību pamatā ir sadarbības nolīgums, 
kas stājās spēkā 2004. gada 1. septembrī1. 
Viens no tā svarīgākajiem mērķiem ir 
nodrošināt, lai tiktu radīti nosacījumi pušu 
tirdzniecībai, un veicināt tās kāpumu un 
attīstību. Cilvēktiesību, proti, galveno 
darba tiesību un demokrātijas principu 
ievērošana arī ir būtisks šā nolīguma 
elements.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nirj Deva

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Svarīgi izmantot visus pieejamos 
līdzekļus, lai atbalstītu Pakistānas 
atveseļošanos no šīs katastrofas un 
veicinātu turpmāku attīstību.

(4) Svarīgi izmantot visus pieejamos 
līdzekļus, lai atbalstītu Pakistānas 
atveseļošanos no šīs katastrofas un 
veicinātu turpmāku attīstību, vienlaikus 
nodrošinot konsekvences un saskanības 
saglabāšanu visos līmeņos, lai izstrādātu 
ilgtspējīgu ilgtermiņa stratēģiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Autonomas tirdzniecības preferences 
piešķir ar noteikumu, ka Pakistāna ievēro 
attiecīgos produktu izcelsmes noteikumus 
un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā 
administratīvā sadarbībā ar Savienību, lai 
novērstu jebkādas krāpšanas iespējas. 
Nopietni un sistemātiski preferenču 
piemērošanas nosacījumu pārkāpumi, 
krāpšana vai administratīva nesadarbošanās 
preču izcelsmes pārbaudēs ir pamats, lai 
preferences uz laiku atceltu. Šajā saistībā 
Komisijai jāatļauj vajadzības gadījumā 
pieņemt atbilstošus pagaidu pasākumus.

(9) Autonomas tirdzniecības preferences 
piešķir ar noteikumu, ka Pakistāna ievēro 
attiecīgos produktu izcelsmes noteikumus 
un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā 
administratīvā sadarbībā ar Savienību, lai 
novērstu jebkādas krāpšanas iespējas. 
Nopietni un sistemātiski preferenču 
piemērošanas nosacījumu pārkāpumi, 
krāpšana vai administratīva nesadarbošanās 
preču izcelsmes pārbaudēs, vai situācijas 
nopietna pasliktināšanās attiecībā uz 
demokrātijas pamatprincipu un 
cilvēktiesību, ieskaitot galvenās darba 
tiesības, ievērošanu Pakistānā ir pamats, 
lai preferences uz laiku atceltu. Šajā 
saistībā Komisijai jāatļauj vajadzības 
gadījumā pieņemt atbilstošus pagaidu 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izmantot 1. pantā noteikto 
režīmu, ir jānodrošina tas, ka 1. Lai varētu izmantot 1. pantā noteikto 

režīmu, ir jānodrošina tas, ka

(a) tiek ievērota atbilstība produktu 
izcelsmes noteikumiem un saistītām 
procedūrām, kā paredzēts Regulas (EEK) 
Nr. 2454/93 IV sadaļas 2. nodaļas 
1. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā. Tomēr 
attiecībā uz kumulatīvo izcelsmi, lai 
noteiktu to produktu izcelsmes statusu, uz 

(a) tiek ievērota atbilstība produktu 
izcelsmes noteikumiem un saistītām 
procedūrām, kā paredzēts Regulas (EEK) 
Nr. 2454/93 IV sadaļas 2. nodaļas 
1. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā. Tomēr 
attiecībā uz kumulatīvo izcelsmi, lai 
noteiktu to produktu izcelsmes statusu, uz 
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kuriem attiecas 1. pantā paredzētais režīms, 
ir atļauta tikai kumulācija ar ES izcelsmes 
materiāliem. Reģionālā kumulācija un citi 
kumulācijas veidi, izņemot kumulāciju ar 
ES izcelsmes materiāliem, nav atļauta;

kuriem attiecas 1. pantā paredzētais režīms, 
ir atļauta tikai kumulācija ar ES izcelsmes 
materiāliem. Reģionālā kumulācija un citi 
kumulācijas veidi, izņemot kumulāciju ar 
ES izcelsmes materiāliem, nav atļauta;

(b) tiek ievērota atbilstība administratīvās 
sadarbības metodēm, kā paredzēts Regulas 
(EEK) Nr. 2454/93 IV sadaļas 2. nodaļas 
1. iedaļas 3. apakšiedaļā;

(b) tiek ievērota atbilstība administratīvās 
sadarbības metodēm, kā paredzēts Regulas 
(EEK) Nr. 2454/93 IV sadaļas 2. nodaļas 
1. iedaļas 3. apakšiedaļā;

(c) saskaņā ar šo regulu Pakistānas 
kompetento iestāžu izdotajās izcelsmes 
apliecībās uz A veidlapas 4. ailē ir šāda 
norāde „Autonomais pasākums ― Regula 
(ES) Nr. .../2010” .

(c) saskaņā ar šo regulu Pakistānas 
kompetento iestāžu izdotajās izcelsmes 
apliecībās uz A veidlapas 4. ailē ir šāda 
norāde „Autonomais pasākums ― Regula 
(ES) Nr. .../2010” .
2. Neskarot 1. punktā paredzētos 
nosacījumus, tiesības izmantot preferenču 
režīmus, ko nosaka 1. pants, ir atkarīgas 
no nosacījuma, ka Pakistāna ievēro 
cilvēktiesības, galvenās darba tiesības un 
demokrātijas pamatprincipus.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami 
pierādījumi par 2. pantā minēto nosacījumu 
neievērošanu, tā var veikt pasākumus, lai 
ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem pilnībā 
vai daļēji atceltu šajā regulā paredzēto 
preferenču režīmu, ja tā vispirms ir

1. Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami 
pierādījumi par 2. pantā minēto nosacījumu 
neievērošanu, ieskaitot liecības par sociālo 
dempingu, vai notiek nopietni pārkāpumi 
attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesībām 
Pakistānā, Komisija var veikt pasākumus, 
lai ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem 
pilnībā vai daļēji atceltu šajā regulā 
paredzēto preferenču režīmu, ja tā vispirms 
ir

Or. en
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