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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение 
на Пакистан
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0552),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението пред Парламента (C7-0322/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) основният внос от Пакистан за 
Европа е свързан предимно с 
текстилни продукти, 
представляващи чувствителни 
промишлени продукти в някои 
държави-членки, където 
работниците от този промишлен 
отрасъл вече губят работните си 
места;
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Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантира незабавно и 
устойчиво въздействие по отношение на 
икономическото възстановяване на 
Пакистан след наводненията, се 
препоръчва периодът на действие на 
търговските преференции да се 
ограничи до 31 декември 2013 г.

(13) За да се гарантира незабавно и 
устойчиво въздействие по отношение на 
икономическото възстановяване на 
Пакистан след наводненията, се 
препоръчва максималният период на 
действие на търговските преференции 
да се ограничи до 31 декември 2013 г.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мерките, необходими за 
прилагане на настоящия Регламент, 
следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията .

(14) Съгласно член 291 от ДФЕС 
общите правила и принципи относно  
механизмите за контрол от страна 
на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
следва да се определят предварително 
в регламент, приет в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. До приемането на този нов 
регламент, продължава да се прилага
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията, с 
изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, която не е 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Защитна клауза

1. Когато продукт, попадащ в обхвата 
на настоящия регламент и 
произхождащ от Пакистан, се внася 
при условия, които причиняват или 
създават опасност да причинят 
сериозни затруднения за 
производител от ЕС на подобни или 
пряко конкурентни продукти, 
Комисията може по всяко време да 
включи отново митата за тези 
продукти в Общата митническа 
тарифа, в съответствие с 
процедурата по член 8, параграф 2.
2. По искане на държава-членка или 
по инициатива на Комисията, 
Комисията взема официално решение 
да започне разследване в рамките на 
разумен период от време. Когато 
Комисията реши да започне 
разследване, тя публикува 
уведомление в Официален вестник на 
Европейския съюз, обявявайки 
разследването. В уведомлението се 
предоставя в обобщен вид получената 
информация и се посочва, че всяка 
свързана с това информация следва да 
се изпраща на Комисията. В него се 
уточнява срокът, който не трябва да 
надвишава четири месеца от датата 
на публикуване на уведомлението и в 
който заинтересованите страни 
могат да представят писмените си 
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становища.
3. Комисията търси цялата 
информация, която счита за 
необходима, и може да проверява 
информацията, получена от 
Пакистан и всеки друг съответен 
източник. Тя може да получава 
помощ от държавни служители от 
държавите-членки, на чиято 
територия се извършва проверка, ако 
съответната държава-членка изисква 
това.
4. При проучването на евентуални 
сериозни затруднения Комисията 
взема предвид, наред с другото, 
следните фактори, касаещи 
производителите от Съюза, когато е 
налице информация:
— пазарен дял,
— производство,
— запаси,
— капацитет на производство,
— използване на капацитета,
— заетост,
— внос,
— цени.
5. Разследването приключва в 
рамките на 4 месеца след публикуване 
на уведомлението, посочено в 
параграф 2. При извънредни 
обстоятелства Комисията може да 
удължи този срок в съответствие с 
процедурата, посочена в член 8, 
параграф 2.
6. Комисията взема решение в 
едномесечен срок в съответствие с 
процедурата по член 8, параграф 2.
Това решение влиза в сила в рамките 
на един месец след публикуването му.
7. Когато извънредни обстоятелства, 
изискващи незабавно действие, 
правят разследването невъзможно, 
Комисията може, след като 
информира Комитета, да приеме 
всяка предпазна мярка, която е 
абсолютно необходима.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от 18 месеца след 
влизането в сила, Комисията  
извършва пълна оценка на 
въздействието по отношение на 
последиците от настоящия 
регламент и предоставя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Въз основа на този доклад 
Европейският парламент и Съветът 
могат да решат да удължат срока на 
прилагане на настоящия регламент 
до 31 декември 2013 г.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага до 
31 декември 2013 г.

заличава се

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Текст, предложен от Комисията

Код по КН Описание
41079210 ДЪБЕНИ ИЛИ „CRUST“ ЦЕПЕНИ ЛИЦЕВИ КОЖИ ОТ ЕДЪР 
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РОГАТ ДОБИТЪК (ВКЛЮЧИТЕЛНО БИВОЛСКИТЕ), 
ОБЕЗКОСМЕНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБРАБОТЕНИ, 
РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ КОЖИ 

41079910 ДЪБЕНИ ИЛИ „CRUST“ КОЖИ ОТ ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК 
(ВКЛЮЧИТЕЛНО БИВОЛСКИТЕ), ОБЕЗКОСМЕНИ, 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБРАБОТЕНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ 
КОЖИ И ОТ НЕЦЕПЕНИ И ЦЕПЕНИ ЛИЦЕВИ КОЖИ

Изменение
Код по КН Описание
заличава се заличава се
заличава се заличава се

Or. en


