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Poprawka 8
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stosunki między Unią Europejską a 
Islamską Republiką Pakistanu (zwaną dalej 
„Pakistanem”) opierają się na umowie 
o współpracy, która weszła w życie dnia 
1 września 2004 r.1. Jednym z jej głównych 
celów jest zabezpieczenie warunków 
wzrostu i rozwoju handlu między stronami 
i jego promowanie.

(1) Stosunki między Unią Europejską a 
Islamską Republiką Pakistanu (zwaną dalej 
„Pakistanem”) opierają się na umowie 
o współpracy, która weszła w życie dnia 
1 września 2004 r.1. Jednym z jej głównych 
celów jest zabezpieczenie warunków 
wzrostu i rozwoju handlu między stronami 
i jego promowanie. Przestrzeganie praw 
człowieka, tj. podstawowych praw 
pracowniczych, i zasad demokracji jest 
również istotnym elementem tej umowy.

Or. en

Poprawka 9
Nirj Deva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ważne będzie stosowanie wszelkich 
dostępnych środków w celu wsparcia 
naprawy gospodarczej Pakistanu po tej 
sytuacji nadzwyczajnej oraz jego 
przyszłego rozwoju.

(4) Ważne będzie stosowanie wszelkich 
dostępnych środków w celu wsparcia 
naprawy gospodarczej Pakistanu po tej 
sytuacji nadzwyczajnej oraz jego 
przyszłego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie zachowanie konsekwencji i 
spójności na wszystkich szczeblach z 
zamiarem opracowania zrównoważonej 
długoterminowej strategii.

Or. en
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Poprawka 10
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uprawnienie do korzystania z 
autonomicznych preferencji handlowych 
uwarunkowane jest przestrzeganiem przez 
Pakistan odpowiednich reguł pochodzenia 
produktów i odnośnych procedur oraz 
zaangażowaniem w skuteczną współpracę 
administracyjną z Unią w celu 
zapobiegania wszelkiemu ryzyku nadużyć. 
Poważne i systematyczne naruszenia 
warunków, których spełnienie uprawnia do 
korzystania z uzgodnień preferencyjnych, 
nadużycia lub niepodejmowanie 
współpracy administracyjnej w zakresie 
weryfikacji pochodzenia towarów powinny 
stanowić przesłanki czasowego 
zawieszenia preferencji. W związku z tym 
należy zezwolić Komisji na przyjęcie w 
razie potrzeby takich czasowych środków.

(9) Uprawnienie do korzystania z 
autonomicznych preferencji handlowych 
uwarunkowane jest przestrzeganiem przez 
Pakistan odpowiednich reguł pochodzenia 
produktów i odnośnych procedur oraz 
zaangażowaniem w skuteczną współpracę 
administracyjną z Unią w celu 
zapobiegania wszelkiemu ryzyku nadużyć. 
Poważne i systematyczne naruszenia 
warunków, których spełnienie uprawnia do 
korzystania z uzgodnień preferencyjnych, 
nadużycia lub niepodejmowanie 
współpracy administracyjnej w zakresie 
weryfikacji pochodzenia towarów lub 
poważne pogorszenie się sytuacji w 
zakresie przestrzegania podstawowych 
zasad demokracji i praw człowieka 
w Pakistanie, w tym podstawowych praw 
pracowniczych, powinny stanowić 
przesłanki czasowego zawieszenia 
preferencji. W związku z tym należy 
zezwolić Komisji na przyjęcie w razie 
potrzeby takich czasowych środków.

Or. en

Poprawka 11
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienie do korzystania z uzgodnień 
wprowadzonych art. 1 podlega spełnieniu 
następujących warunków:

1. Uprawnienie do korzystania z uzgodnień 
wprowadzonych art. 1 podlega spełnieniu 
następujących warunków:

a) przestrzegania reguł pochodzenia a) przestrzegania reguł pochodzenia 
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produktów i odnośnych procedur 
przewidzianych w tytule IV rozdział 2 
sekcja 1 podsekcje 1 i 2 rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93. Jeżeli chodzi o 
kumulację pochodzenia do celów 
określenia pochodzenia towarów objętych 
uzgodnieniami wprowadzonymi art. 1, 
zezwala się jednak tylko na kumulację z 
materiałami pochodzącymi z UE. Nie 
zezwala się na kumulację regionalną ani na 
inne rodzaje kumulacji z wyjątkiem 
kumulacji z materiałami pochodzącymi z 
UE;

produktów i odnośnych procedur 
przewidzianych w tytule IV rozdział 2 
sekcja 1 podsekcje 1 i 2 rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93. Jeżeli chodzi o 
kumulację pochodzenia do celów 
określenia pochodzenia towarów objętych 
uzgodnieniami wprowadzonymi art. 1, 
zezwala się jednak tylko na kumulację z 
materiałami pochodzącymi z UE. Nie 
zezwala się na kumulację regionalną ani na 
inne rodzaje kumulacji z wyjątkiem 
kumulacji z materiałami pochodzącymi z 
UE;

b) postępowania zgodnie z metodami 
współpracy administracyjnej 
przewidzianymi w tytule IV rozdział 2, 
sekcja 1, podsekcja 3 rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93;

b) postępowania zgodnie z metodami 
współpracy administracyjnej 
przewidzianymi w tytule IV rozdział 2, 
sekcja 1, podsekcja 3 rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93;

c) umieszczenia w świadectwach 
pochodzenia na formularzu A wydanych 
przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem następującego 
wpisu w polu 4 „Środek autonomiczny –
rozporządzenie (UE) nr…/2010”.

c) umieszczenia w świadectwach 
pochodzenia na formularzu A wydanych 
przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem następującego 
wpisu w polu 4 „Środek autonomiczny –
rozporządzenie (UE) nr…/2010”.
2. Nie naruszając warunków określonych 
w ust. 1, prawo do korzystania 
z uzgodnień preferencyjnych 
wprowadzonych na mocy art. 1 uzależnia 
się od przestrzegania przez Pakistan praw 
człowieka, podstawowych praw 
pracowniczych i podstawowych zasad 
demokracji.

Or. en

Poprawka 12
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Komisja stwierdza, że istnieją 
wystarczające dowody niedopełnienia 
warunków określonych w art. 2, może 

1. Jeżeli Komisja stwierdza, że istnieją 
wystarczające dowody niedopełnienia 
warunków określonych w art. 2, w tym 
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podjąć środki w celu zawieszenia 
wszystkich lub części uzgodnień 
preferencyjnych przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, pod 
warunkiem że wcześniej:

dowody istnienia społecznego dumpingu 
lub jeżeli w Pakistanie doszło do 
poważnego pogorszenia się sytuacji 
w zakresie demokracji i praw człowieka,
może podjąć środki w celu zawieszenia 
wszystkich lub części uzgodnień 
preferencyjnych przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, pod 
warunkiem że wcześniej:

Or. en


