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Amendement 8
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De betrekkingen tussen de Europese 
Unie en de Islamitische Republiek Pakistan 
(hierna Pakistan genoemd) zijn gebaseerd 
op de samenwerkingsovereenkomst die op 
1 september 2004 in werking is getreden. 
Een van de belangrijkste doelstellingen 
daarvan is het scheppen van de 
voorwaarden voor en het bevorderen van 
de toename en ontwikkeling van de 
wederzijdse handel tussen de partijen.

(1) De betrekkingen tussen de Europese 
Unie en de Islamitische Republiek Pakistan 
(hierna Pakistan genoemd) zijn gebaseerd 
op de samenwerkingsovereenkomst die op 
1 september 2004 in werking is getreden. 
Een van de belangrijkste doelstellingen 
daarvan is het scheppen van de 
voorwaarden voor en het bevorderen van 
de toename en ontwikkeling van de 
wederzijdse handel tussen de partijen.
Eerbiediging van de mensenrechten, en 
met name de belangrijkste arbeidsrechten, 
en de democratische beginselen is 
eveneens een essentieel element van deze 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 9
Nirj Deva

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is belangrijk alle beschikbare 
middelen in te zetten om Pakistan te helpen 
zich van deze ramp te herstellen en de 
toekomstige ontwikkeling van het land te 
ondersteunen.

(4) Het is belangrijk alle beschikbare 
middelen in te zetten om Pakistan te helpen 
zich van deze ramp te herstellen en de 
toekomstige ontwikkeling van het land te 
ondersteunen, waarbij gezorgd moet 
worden voor voortdurende consistentie en 
coherentie op alle niveaus, met het oog op 
de ontwikkeling van een duurzame 
strategie voor de lange termijn.

Or. en
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Amendement 10
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aan het recht om gebruik te maken van 
de autonome handelspreferenties wordt de 
voorwaarde verbonden dat Pakistan 
voldoet aan de desbetreffende regels inzake 
de oorsprong van producten en de daarmee 
samenhangende procedures en zich 
verbindt tot een doeltreffende 
administratieve samenwerking met de Unie 
om fraude te voorkomen. Ernstige, 
systematische schendingen van de 
voorwaarden voor een preferentiële 
regeling, fraude of een gebrekkige 
administratieve samenwerking bij de 
controle op de oorsprong van goederen 
moeten redenen zijn om de preferenties 
tijdelijk te schorsen. In dit verband moet de 
Commissie zo nodig dergelijke tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen.

(9) Aan het recht om gebruik te maken van 
de autonome handelspreferenties wordt de 
voorwaarde verbonden dat Pakistan 
voldoet aan de desbetreffende regels inzake 
de oorsprong van producten en de daarmee 
samenhangende procedures en zich 
verbindt tot een doeltreffende 
administratieve samenwerking met de Unie 
om fraude te voorkomen. Ernstige, 
systematische schendingen van de 
voorwaarden voor een preferentiële 
regeling, fraude of een gebrekkige 
administratieve samenwerking bij de 
controle op de oorsprong van goederen of 
een ernstige verslechtering in de naleving 
door Pakistan van de fundamentele 
beginselen van de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van de 
belangrijkste arbeidsrechten, moeten 
redenen zijn om de preferenties tijdelijk te 
schorsen. In dit verband moet de 
Commissie zo nodig dergelijke tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen.

Or. en

Amendement 11
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht op de in artikel 1 bedoelde 
regelingen is afhankelijk van de volgende 
voorwaarden:

1. Het recht op de in artikel 1 bedoelde 
regelingen is afhankelijk van de volgende 
voorwaarden:
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(a) naleving van de regels inzake de 
oorsprong van producten en de daarmee 
samenhangende procedures bedoeld in titel 
IV, hoofdstuk 2, afdeling 1, 
onderafdelingen 1 en 2, van Verordening 
(EEG) nr. 2454/93. Wat betreft de 
cumulatie van de oorsprong met als doel de 
oorsprongsstatus vast te stellen van de 
producten die onder de in artikel 1 
bedoelde regelingen vallen, is echter alleen 
cumulatie met materialen van oorsprong uit 
de EU toegestaan. Regionale en andere 
vormen van cumulatie, met uitzondering 
van cumulatie met materialen van 
oorsprong uit de EU, zijn niet toegestaan;

(a) naleving van de regels inzake de 
oorsprong van producten en de daarmee 
samenhangende procedures bedoeld in titel 
IV, hoofdstuk 2, afdeling 1, 
onderafdelingen 1 en 2, van Verordening 
(EEG) nr. 2454/93. Wat betreft de 
cumulatie van de oorsprong met als doel de 
oorsprongsstatus vast te stellen van de 
producten die onder de in artikel 1 
bedoelde regelingen vallen, is echter alleen 
cumulatie met materialen van oorsprong uit 
de EU toegestaan. Regionale en andere 
vormen van cumulatie, met uitzondering 
van cumulatie met materialen van 
oorsprong uit de EU, zijn niet toegestaan;

(b) naleving van de methoden voor 
administratieve samenwerking bedoeld in 
titel IV, hoofdstuk 2, afdeling 1, 
onderafdeling 3, van Verordening (EEG) 
nr. 2454/93;

(b) naleving van de methoden voor 
administratieve samenwerking bedoeld in 
titel IV, hoofdstuk 2, afdeling 1, 
onderafdeling 3, van Verordening (EEG) 
nr. 2454/93;

(c) de door de bevoegde autoriteiten van 
Pakistan uit hoofde van deze verordening 
afgegeven certificaten van oorsprong, 
formulier A, zijn in vak 4 van de volgende 
aantekening voorzien: "Autonome 
maatregel – Verordening (EU) nr. 
…/2010".

(c) de door de bevoegde autoriteiten van 
Pakistan uit hoofde van deze verordening 
afgegeven certificaten van oorsprong, 
formulier A, zijn in vak 4 van de volgende 
aantekening voorzien: "Autonome 
maatregel – Verordening (EU) nr. 
…/2010".
2. Onverminderd de in lid 1 bepaalde 
voorwaarden, is het recht om gebruik te 
maken van de preferentiële regelingen 
van artikel 1 afhankelijk van de naleving 
door Pakistan van de mensenrechten, de 
belangrijkste arbeidsrechten en de 
fundamentele beginselen van de 
democratie.

Or. en

Amendement 12
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie oordeelt dat er 
voldoende bewijs is dat de in artikel 2 
vastgelegde voorwaarden niet worden 
nageleefd, kan zij maatregelen nemen om 
de in deze verordening bedoelde 
preferentiële regelingen voor een periode 
van niet meer dan zes maanden geheel of 
ten dele te schorsen, mits zij vooraf:

1. Indien de Commissie oordeelt dat er 
voldoende bewijs is dat de in artikel 2 
vastgelegde voorwaarden niet worden 
nageleefd, met inbegrip van bewijs van 
sociale dumping, of indien een ernstige 
verslechtering optreedt inzake de 
democratie en de mensenrechten in 
Pakistan, kan zij maatregelen nemen om 
de in deze verordening bedoelde 
preferentiële regelingen voor een periode 
van niet meer dan zes maanden geheel of 
ten dele te schorsen, mits zij vooraf:

Or. en


