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Ändringsförslag 8
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förbindelserna mellan Europeiska 
unionen och Pakistan bygger på det 
samarbetsavtal som trädde i kraft den 
1 september 2004. Ett av huvudmålen i 
avtalet är skapa förutsättningar för och 
främja en ökning och utveckling av 
handeln mellan parterna.

(1) Förbindelserna mellan Europeiska 
unionen och Pakistan bygger på det 
samarbetsavtal som trädde i kraft den 
1 september 2004. Ett av huvudmålen i 
avtalet är skapa förutsättningar för och 
främja en ökning och utveckling av 
handeln mellan parterna. Respekten för 
mänskliga rättigheter, framför allt 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter, 
och demokratiska principer är också en 
avgörande del av detta avtal.

Or. en

Ändringsförslag 9
Nirj Deva

Förslag till förordning
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja 
alla tillgängliga medel för att stödja 
Pakistans återhämtning från denna 
nödsituation och på vägen mot utveckling i
framtiden.

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja 
alla tillgängliga medel för att stödja 
Pakistans återhämtning från denna 
nödsituation och insatser för en framtida 
utveckling, och samtidigt garantera 
konsekvens och sammanhang på alla 
nivåer i syfte att utforma en långsiktig 
strategi.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rätten att omfattas av autonoma 
handelsförmåner är beroende av att 
Pakistan följer gällande bestämmelser om 
varors ursprung och de därmed 
sammanhängande förfarandena samt 
medverkar i ett effektivt administrativt 
samarbete med unionen i syfte att förhindra 
alla former av bedrägeri. Allvarliga och 
systematiska brott mot villkoren för rätt till 
förmånsbehandling, bedrägeri eller 
bristande administrativt samarbete vid 
kontroll av varors ursprung bör utgöra skäl 
att tillfälligt upphäva förmånerna. 
Kommissionen bör för detta ändamål 
tillåtas att vid behov anta sådana tillfälliga 
åtgärder.

(9) Rätten att omfattas av autonoma 
handelsförmåner är beroende av att 
Pakistan följer gällande bestämmelser om 
varors ursprung och de därmed 
sammanhängande förfarandena samt 
medverkar i ett effektivt administrativt 
samarbete med unionen i syfte att förhindra 
alla former av bedrägeri. Allvarliga och 
systematiska brott mot villkoren för rätt till 
förmånsbehandling, bedrägeri eller 
bristande administrativt samarbete vid 
kontroll av varors ursprung eller kraftigt 
försämrad respekt för de grundläggande 
principerna om demokrati och mänskliga 
rättigheter i Pakistan, däribland 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter,
bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva 
förmånerna. Kommissionen bör för detta 
ändamål tillåtas att vid behov anta sådana 
tillfälliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 11
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätten att omfattas av ordningarna i 
artikel 1 ska vara beroende av följande 
villkor:

1. Rätten att omfattas av ordningarna i 
artikel 1 ska vara beroende av följande 
villkor:

a) Efterlevnaden av reglerna om varors 
ursprung och de därmed sammanhängande 
förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 
avsnitt 1 underavsnitten 1 och 2 i 
förordning (EEG) nr 2454/93. När det 

a) Efterlevnaden av reglerna om varors 
ursprung och de därmed sammanhängande 
förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 
avsnitt 1 underavsnitten 1 och 2 i 
förordning (EEG) nr 2454/93. När det 
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gäller ursprungskumulation vid 
fastställandet av ursprung för de varor som 
omfattas av ordningarna i artikel 1, är dock 
endast kumulation med material som har 
sitt ursprung i EU tillåten. Regional 
kumulation och andra typer av kumulation 
är inte tillåten, med undantag av 
kumulation med varor som har sitt 
ursprung i EU.

gäller ursprungskumulation vid 
fastställandet av ursprung för de varor som 
omfattas av ordningarna i artikel 1, är dock 
endast kumulation med material som har 
sitt ursprung i EU tillåten. Regional 
kumulation och andra typer av kumulation 
är inte tillåten, med undantag av 
kumulation med varor som har sitt 
ursprung i EU.

b) Efterlevnaden av metoder för 
administrativt samarbete enligt 
avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 
underavsnitt 3 i förordning (EEG) 
nr 2454/93.

b) Efterlevnaden av metoder för 
administrativt samarbete enligt 
avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 
underavsnitt 3 i förordning (EEG) 
nr 2454/93.

c) Ursprungscertifikat formulär A som 
utfärdas av de behöriga myndigheterna i 
Pakistan i enlighet med denna förordning 
ska vara försedda med följande uppgifter i 
fält 4: ”Autonom åtgärd – förordning (EU) 
nr …/2010”.

c) Ursprungscertifikat formulär A som 
utfärdas av de behöriga myndigheterna i 
Pakistan i enlighet med denna förordning 
ska vara försedda med följande uppgifter i 
fält 4: ”Autonom åtgärd – förordning (EU) 
nr …/2010”.

2. Utan att det påverkar villkoren i 
punkt 1 bör rätten att ta del av de 
förmånsordningar som införs genom 
artikel 1 beviljas på villkor att Pakistan 
respekterar de mänskliga rättigheterna, 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
och de grundläggande demokratiska 
principerna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen finner att det finns 
tillräcklig bevisning för att villkoren i 
artikel 2 inte uppfylls, får kommissionen 
vidta åtgärder för att helt eller delvis 
tillfälligt upphäva förmånsordningarna 
enligt denna förordning under högst sex 
månader, förutsatt att kommissionen först 

1. Om kommissionen finner att det finns 
tillräcklig bevisning för att villkoren i 
artikel 2 inte uppfylls, däribland bevis på 
social dumpning, eller om den 
demokratiska och människorättsliga 
situationen i Pakistan försämras kraftigt,
får kommissionen vidta åtgärder för att helt 
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har eller delvis tillfälligt upphäva 
förmånsordningarna enligt denna 
förordning under högst sex månader, 
förutsatt att kommissionen först har

Or. en


