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Alteração 8
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A relação entre a União Europeia e a 
República Islâmica do Paquistão (a seguir 
designada «Paquistão») baseia-se no 
Acordo de Cooperação que entrou em 
vigor em 1 de Setembro de 20041. Um dos 
seus principais objectivos visa assegurar as 
condições e incrementar e desenvolver o 
comércio entre as partes.

(1) A relação entre a União Europeia e a 
República Islâmica do Paquistão (a seguir 
designada «Paquistão») baseia-se no 
Acordo de Cooperação que entrou em 
vigor em 1 de Setembro de 2004. Um dos 
seus principais objectivos visa assegurar as 
condições e incrementar e desenvolver o 
comércio entre as partes. O respeito dos 
direitos humanos, nomeadamente dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores, 
e dos princípios democráticos constitui 
igualmente um elemento essencial do 
presente Acordo.

Or. en

Alteração 9
Nirj Deva

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) É importante utilizar todos os meios 
disponíveis para auxiliar o Paquistão a 
recuperar desta situação de emergência e a 
realizar progressos com vista ao 
desenvolvimento futuro.

(4) É importante utilizar todos os meios 
disponíveis para auxiliar o Paquistão a 
recuperar desta situação de emergência e a 
realizar progressos com vista ao 
desenvolvimento futuro, assegurando 
simultaneamente a manutenção da 
consistência e da coerência a todos os 
níveis, de molde a desenvolver uma 
estratégia a longo prazo sustentável.

Or. en
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Alteração 10
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) O direito a beneficiar das preferências 
comerciais autónomas está subordinado ao 
cumprimento por parte do Paquistão das 
regras pertinentes relativas à origem dos 
produtos e dos procedimentos 
correspondentes, bem como à cooperação 
administrativa eficaz com a União para 
prevenir o risco de fraude. Constituem 
razões para a suspensão temporária das 
preferências as violações graves e 
sistemáticas dos requisitos para poder 
beneficiar do regime preferencial, fraude 
ou falta de cooperação administrativa no 
tocante à verificação da origem das 
mercadorias. Neste contexto, a Comissão 
deve poder adoptar tais medidas 
provisórias, se for caso disso.

(9) O direito a beneficiar das preferências 
comerciais autónomas está subordinado ao 
cumprimento por parte do Paquistão das 
regras pertinentes relativas à origem dos 
produtos e dos procedimentos 
correspondentes, bem como à cooperação 
administrativa eficaz com a União para 
prevenir o risco de fraude. Constituem 
razões para a suspensão temporária das 
preferências as violações graves e 
sistemáticas dos requisitos para poder 
beneficiar do regime preferencial, fraude 
ou falta de cooperação administrativa no 
tocante à verificação da origem das 
mercadorias, ou uma grave deterioração 
da situação em matéria de respeito dos 
princípios fundamentais da democracia e 
dos direitos humanos no Paquistão, 
incluindo os direitos fundamentais dos 
trabalhadores. Neste contexto, a Comissão 
deve poder adoptar tais medidas 
provisórias, se for caso disso.

Or. en

Alteração 11
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O direito ao benefício do regime 
preferencial introduzido pelo artigo 1.º está 
sujeito às seguintes condições:

1. O direito ao benefício do regime 
preferencial introduzido pelo artigo 1.º está 
sujeito às seguintes condições:

(a) observância das regras de origem dos 
produtos e dos procedimentos 

(a) observância das regras de origem dos 
produtos e dos procedimentos 
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correspondentes, tal como se prevê no 
título IV, capítulo 2, secção 1, subsecções 
1 e 2 do Regulamento (CEE) n.º 2454/93. 
Contudo, no que diz respeito à acumulação 
de origem para efeitos da determinação do 
carácter de produto originário dos produtos 
abrangidos pelo regime preferencial 
estabelecido no artigo 1.º, só é autorizada a 
acumulação com as matérias originárias da 
UE. Não é autorizada a acumulação 
regional e outros tipos de acumulação, com 
excepção da acumulação com matérias 
originárias da UE;

correspondentes, tal como se prevê no 
título IV, capítulo 2, secção 1, subsecções 
1 e 2 do Regulamento (CEE) n.º 2454/93.
Contudo, no que diz respeito à acumulação 
de origem para efeitos da determinação do 
carácter de produto originário dos produtos 
abrangidos pelo regime preferencial 
estabelecido no artigo 1.º, só é autorizada a 
acumulação com as matérias originárias da 
UE. Não é autorizada a acumulação 
regional e outros tipos de acumulação, com 
excepção da acumulação com matérias 
originárias da UE;

(b) observância dos métodos de cooperação 
administrativa, tal como previsto no título 
IV, capítulo 2, secção 1, subsecção 3 do 
Regulamento (CEE) n.º 2454/93;

(b) observância dos métodos de cooperação 
administrativa, tal como previsto no título 
IV, capítulo 2, secção 1, subsecção 3 do 
Regulamento (CEE) n.º 2454/93;

(c) emissão de certificados de origem, 
fórmula A, pelas autoridades competentes 
do Paquistão de acordo com o presente 
regulamento, dos quais deve constar, na 
casa n.º 4, a menção «Medida autónoma –
Regulamento (UE) n.º …/2010».

(c) emissão de certificados de origem, 
fórmula A, pelas autoridades competentes 
do Paquistão de acordo com o presente 
regulamento, dos quais deve constar, na 
casa n.º 4, a menção «Medida autónoma –
Regulamento (UE) n.º …/2010».

2. Sem prejuízo das condições previstas no 
n.º 1, o direito de beneficiar do regime 
preferencial estabelecido no artigo 1.º está 
subordinado ao respeito, pelo Paquistão, 
dos direitos humanos, dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e dos 
princípios fundamentais da democracia.

Or. en

Alteração 12
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão verifique que 
existem suficientes elementos de prova de 
incumprimento das condições previstas no 
artigo 2.º pode tomar medidas para 

1. Sempre que a Comissão verifique que 
existem suficientes elementos de prova de 
incumprimento das condições previstas no 
artigo 2.º, incluindo elementos de prova de 
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suspender total ou parcialmente o regime 
preferencial previsto no presente 
regulamento por um período não superior a 
seis meses, na condição de ter 
primeiramente:

“dumping” social, ou em caso de 
ocorrência de uma grave deterioração da 
situação em matéria de democracia e de 
direitos humanos no Paquistão, pode 
tomar medidas para suspender total ou 
parcialmente o regime preferencial previsto 
no presente regulamento por um período 
não superior a seis meses, na condição de 
ter primeiramente:

Or. en


