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Amendamentul 8
Ana Gomes

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Relația dintre Uniunea Europeană și 
Republica Islamică Pakistan (denumită în 
continuare Pakistan) se bazează pe Acordul 
de cooperare care a intrat în vigoare la 1 
septembrie 2004. Unul dintre obiectivele 
sale principale este de a asigura condițiile 
necesare creșterii și dezvoltării comerțului 
dintre părți, precum și de a le promova.

(1) Relația dintre Uniunea Europeană și 
Republica Islamică Pakistan (denumită în 
continuare Pakistan) se bazează pe Acordul 
de cooperare care a intrat în vigoare la 1 
septembrie 2004. Unul dintre obiectivele 
sale principale este de a asigura condițiile 
necesare creșterii și dezvoltării comerțului 
dintre părți, precum și de a le promova.
Respectarea drepturilor omului și anume 
a drepturilor fundamentale ale 
lucrătorilor și a principiilor democratice 
constituie, de asemenea, un element 
esențial al acelui acord.

Or. en

Amendamentul 9
Nirj Deva

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Va fi importantă utilizarea tuturor 
mijloacelor disponibile pentru a sprijini 
redresarea Pakistanului din această situație 
de urgență și progresul către dezvoltarea 
viitoare.

(4) Va fi importantă utilizarea tuturor 
mijloacelor disponibile pentru a sprijini 
redresarea Pakistanului din această situație 
de urgență și progresul către dezvoltarea 
viitoare, garantând, în același timp, 
păstrarea consecvenței și coerenței la 
toate nivelurile în vederea elaborării unei 
strategii sustenabile pe termen lung.

Or. en
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Amendamentul 10
Ana Gomes

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dreptul de a beneficia de preferințele 
comerciale autonome este condiționat de 
respectarea de către Pakistan a regulilor 
relevante privind originea produselor și 
procedurile aferente, precum și de 
implicarea în cooperarea administrativă 
eficientă cu Uniunea în scopul prevenirii 
oricărui risc de fraudă. Încălcările serioase 
și sistematice ale condițiilor de acordare a 
regimurilor preferențiale, fraudă sau lipsă
a cooperării administrative pentru 
verificarea originii mărfurilor ar trebui să 
constituie motive pentru suspendarea 
temporară a preferințelor. În acest sens ar 
trebui să i se permită Comisiei, în cazul în 
care este necesar, să adopte astfel de 
măsuri temporare.

(9) Dreptul de a beneficia de preferințele 
comerciale autonome este condiționat de 
respectarea de către Pakistan a regulilor 
relevante privind originea produselor și 
procedurile aferente, precum și de 
implicarea în cooperarea administrativă 
eficientă cu Uniunea în scopul prevenirii 
oricărui risc de fraudă. Încălcările serioase 
și sistematice ale condițiilor de acordare a 
regimurilor preferențiale, frauda sau lipsa 
cooperării administrative pentru verificarea 
originii mărfurilor sau o deteriorare gravă 
a respectării principiilor democrației și a 
drepturilor omului în Pakistan, inclusiv a 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor,
ar trebui să constituie motive pentru 
suspendarea temporară a preferințelor. În 
acest sens ar trebui să i se permită 
Comisiei, în cazul în care este necesar, să 
adopte astfel de măsuri temporare.

Or. en

Amendamentul 11
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea beneficiului regimurilor 
introduse prin articolul 1 este supusă: 1. Acordarea beneficiului regimurilor 

introduse prin articolul 1 este condiționată 
de:

(a) respectării regulilor privind originea 
produselor și a procedurilor aferente în 
conformitate cu titlul IV capitolul 2 
secțiunea 1 subsecțiunile 1 și 2 din 

(a) respectarea regulilor privind originea 
produselor și a procedurilor aferente în 
conformitate cu titlul IV capitolul 2 
secțiunea 1 subsecțiunile 1 și 2 din 
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Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Cu toate 
acestea, în ceea ce privește cumulul 
referitor la origine în scopul determinării 
caracterului de produs originar pentru 
produsele care fac obiectul regimurilor 
introduse la articolul 1, se permite numai 
cumulul cu materiale originare din UE. Nu 
se permit cumulul regional și alte tipuri de 
cumuluri, cu excepția celui cu materiale 
originare din UE;

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Cu toate 
acestea, în ceea ce privește cumulul 
referitor la origine în scopul determinării 
caracterului de produs originar pentru 
produsele care fac obiectul regimurilor 
introduse la articolul 1, se permite numai 
cumulul cu materiale originare din UE. Nu 
se permit cumulul regional și alte tipuri de 
cumuluri, cu excepția celui cu materiale 
originare din UE;

(b) respectării metodelor de cooperare 
administrativă în conformitate cu titlul IV 
capitolul 2 secțiunea 1 subsecțiunea 3 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(b) respectarea metodelor de cooperare 
administrativă în conformitate cu titlul IV 
capitolul 2 secțiunea 1 subsecțiunea 3 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;

(c) certificatele de origine, formularul A, 
eliberate de autoritățile competente din 
Pakistan, în temeiul prezentului 
regulament, trebuie să conțină următoarea 
avizare la rubrica 4 „Măsură autonomă -
Regulamentul (UE) nr. …/2010.”

(c) certificatele de origine, formularul A, 
eliberate de autoritățile competente din 
Pakistan, în temeiul prezentului 
regulament, trebuie să conțină următoarea 
avizare la rubrica 4 „Măsură autonomă -
Regulamentul (UE) nr. …/2010.”
2. Fără a aduce atingere condițiilor 
prevăzute la alineatul (1), dreptul de a 
beneficia de aranjamentele preferențiale 
introduse la articolul 1 este condiționat de 
respectarea de către Pakistan a 
drepturilor omului, a drepturilor 
fundamentale ale lucrătorilor și a 
principiilor democratice fundamentale.

Or. en

Amendamentul 12
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când Comisia constată că există 
suficiente dovezi care indică nerespectarea 
condițiilor stabilite la articolul 2, poate lua 
măsuri pentru a suspenda, total sau parțial, 
regimurile preferențiale prevăzute în 
prezentul regulament, pentru o perioadă de 
cel mult șase luni, cu condiția ca, în primul 

(1) Atunci când Comisia constată că există 
suficiente dovezi care indică nerespectarea 
condițiilor stabilite la articolul 2, inclusiv a 
dovezilor referitoare la dumpingul social 
sau când intervine o deteriorare gravă a 
situației democrației și drepturilor omului 
în Pakistan, aceasta poate lua măsuri 
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rând: pentru a suspenda, total sau parțial, 
regimurile preferențiale prevăzute în 
prezentul regulament, pentru o perioadă de 
cel mult șase luni, cu condiția ca, în primul 
rând:

Or. en


