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Predlog spremembe 8
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odnosi med Evropsko Unijo in 
Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem 
besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu 
o sodelovanju, ki je začel veljati 
1. septembra 2004. Eden od njegovih 
glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast 
in razvoj trgovine med pogodbenicama ter 
ju spodbujati.

(1) Odnosi med Evropsko Unijo in 
Islamsko republiko Pakistan (v nadaljnjem 
besedilu: Pakistan) temeljijo na Sporazumu 
o sodelovanju, ki je začel veljati 
1. septembra 2004. Eden od njegovih 
glavnih ciljev je zagotoviti pogoje za rast 
in razvoj trgovine med pogodbenicama ter 
ju spodbujati. Spoštovanje človekovih 
pravic, namreč temeljnih pravic delavcev, 
in demokratičnih načel je tudi bistveni 
element tega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 9
Nirj Deva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pomembno bo uporabiti vsa 
razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih 
razmerah podpreti obnovo Pakistana in 
usmeritev k prihodnjemu razvoju.

(4) Pomembno bo uporabiti vsa 
razpoložljiva sredstva ter po teh izrednih 
razmerah podpreti obnovo Pakistana in 
usmeritev k prihodnjemu razvoju ter 
obenem poskrbeti za ohranitev doslednosti 
in skladnosti na vseh ravneh z namenom 
oblikovati trajnostno dolgoročno 
strategijo..

Or. en
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Predlog spremembe 10
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Upravičenost do izkoriščanja 
avtonomnih trgovinskih preferencialov je 
odvisna od tega, ali Pakistan upošteva 
ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z 
njimi povezane postopke ter ali je vključen 
v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo 
zaradi preprečevanja tveganja goljufije. 
Resne in sistematične kršitve pogojev za 
upravičenost do preferencialne ureditve, 
goljufija ali nezagotavljanje upravnega 
sodelovanja za preverjanje porekla blaga bi 
morali biti razlogi za začasno opustitev 
preferencialov. V zvezi s tem bi bilo treba 
Komisiji dovoliti, da po potrebi sprejme 
take začasne ukrepe.

(9) Upravičenost do izkoriščanja 
avtonomnih trgovinskih preferencialov je 
odvisna od tega, ali Pakistan upošteva 
ustrezna pravila o poreklu izdelkov in z 
njimi povezane postopke ter ali je vključen 
v učinkovito upravno sodelovanje z Unijo 
zaradi preprečevanja tveganja goljufije. 
Resne in sistematične kršitve pogojev za 
upravičenost do preferencialne ureditve, 
goljufija ali nezagotavljanje upravnega 
sodelovanja za preverjanje porekla blaga 
ali resno poslabšanje spoštovanja 
temeljnih načel demokracije in človekovih 
pravic v Pakistanu, vključno s temeljnimi 
pravicami delavcev bi morali biti razlogi 
za začasno opustitev preferencialov. V 
zvezi s tem bi bilo treba Komisiji dovoliti, 
da po potrebi sprejme take začasne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 11
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upravičenost do izkoriščanja ureditve iz 
člena 1 veljajo naslednji pogoji: 1. Za upravičenost do izkoriščanja ureditve 

iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:

(a) skladnost s pravili o poreklu izdelkov in 
z njimi povezanimi postopki iz 
pododdelkov 1 in 2 oddelka 1 poglavja 2 
naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93. 
Glede na kumulacijo porekla za namene 
določanja statusa porekla izdelkov, ki so 

(a) skladnost s pravili o poreklu izdelkov in 
z njimi povezanimi postopki iz 
pododdelkov 1 in 2 oddelka 1 poglavja 2 
naslova IV Uredbe (EGS) št. 2454/93. 
Glede na kumulacijo porekla za namene 
določanja statusa porekla izdelkov, ki so
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zajeti z ureditvijo iz člena 1, se dovoli le 
kumulacija z materiali s poreklom iz EU. 
Regionalna kumulacija in druge vrste 
kumulacije, razen tiste z materiali s 
poreklom iz EU, se ne dovolijo;

zajeti z ureditvijo iz člena 1, se dovoli le 
kumulacija z materiali s poreklom iz EU. 
Regionalna kumulacija in druge vrste 
kumulacije, razen tiste z materiali s 
poreklom iz EU, se ne dovolijo;

(b) skladnost z načini upravnega 
sodelovanja iz pododdelka 3 oddelka 1 
poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) 
št. 2454/93;

(b) skladnost z načini upravnega 
sodelovanja iz pododdelka 3 oddelka 1 
poglavja 2 naslova IV Uredbe (EGS) 
št. 2454/93;

(c) potrdila o poreklu Obrazec A, ki jih 
izdajo pristojni organi Pakistana v skladu s 
to uredbo, imajo v polju 4 naslednjo 
navedbo „Avtonomni ukrep – Uredba 
(EU) št. ….2010“.

(c) potrdila o poreklu Obrazec A, ki jih 
izdajo pristojni organi Pakistana v skladu s 
to uredbo, imajo v polju 4 naslednjo 
navedbo „Avtonomni ukrep – Uredba 
(EU) št. ….2010“.
2. Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1, 
je upravičenost do koriščenja 
preferencialne ureditve iz člena 1 odvisna 
od spoštovanja človekovih pravic, 
temeljnih pravic delavcev in temeljnih 
načel demokracije v Pakistanu.

Or. en

Predlog spremembe 12
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo 
zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev 
iz člena 2, lahko sprejme ukrepe za 
popolno ali delno opustitev preferencialne 
ureditve iz te uredbe za največ šest 
mesecev, če je pred tem:

1. Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo 
zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev 
iz člena 2, vključno z dokazi za socialni 
damping ali če pride do resnega 
poslabšanja demokracije in človekovih 
pravic v Pakistanu, lahko sprejme ukrepe 
za popolno ali delno opustitev 
preferencialne ureditve iz te uredbe za 
največ šest mesecev, če je pred tem:

Or. en


