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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných 
autonomních obchodních preferencí pro Pákistán 
(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0552),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0322/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Klíčové dovozy z Pákistánu do 
Evropy se týkají převážně textilních 
výrobků, které jsou citlivými 
průmyslovými výrobky v určitých 
členských státech, a při nichž dělníci 
v tomto odvětví již ztrácejí pracovní místa.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zajištění okamžitého a 
udržitelného dopadu na hospodářského
oživení Pákistánu po povodních se 
doporučuje omezit trvání uvedených 
obchodních preferencí do 31. prosince 
2013.

(13) V zájmu zajištění okamžitého a 
udržitelného dopadu na hospodářské
oživení Pákistánu po povodních se 
doporučuje omezit maximální trvání 
uvedených obchodních preferencí do 31. 
prosince 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(14) V souladu s článkem 291 SFEU se 
pravidla a obecné zásady týkající se 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí, stanoví předem formou 
nařízení přijatého řádným legislativním 
postupem. Až do přijetí tohoto nového 
nařízení se i nadále použije rozhodnutí
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, s výjimkou 
regulativního postupu s kontrolou, který 
se nepoužije.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Ochranná doložka

1. Pokud je produkt spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení a pocházející 
z Pákistánu dovážen za podmínek, které 
způsobují nebo mohou způsobit vážné 
obtíže výrobci přímo nebo nepřímo 
konkurujících produktů z Unie, může 
Komise kdykoli na dotyčný produkt znovu 
zavést cla společného celního sazebníku 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 8 
odst. 2.
2. Na žádost členského státu nebo 
z vlastního podnětu přijme Komise 
v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí 
o zahájení šetření. Pokud se Komise 
rozhodne zahájit šetření, zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie 
oznámení o zahájení šetření. Oznámení 
musí obsahovat souhrn obdržených 
informací a uvádět, že všechny důležité 
informace by měly být zaslány Komisi.
Stanoví lhůtu nepřekračující čtyři měsíce 
ode dne zveřejnění oznámení, během níž 
se mohou zúčastněné strany písemně 
vyjádřit.
3. Komise si vyžádá veškeré informace, 
které považuje za nezbytné, a může 
získané informace ověřovat u Pákistánu 
a u jakýchkoli jiných významných zdrojů.
Komisi mohou být nápomocni úředníci 
členských států, na jejichž území může 
ověřování probíhat, pokud o to tento 
členský stát požádá.
4. Při zkoumání, zda existují závažné 
obtíže, přihlíží Komise mimo jiné k těmto 
faktorům týkajícím se producentů Unie, 
jsou-li příslušné informace k dispozici:
–– podíl na trhu,
–– výroba,



PE452.788v01-00 8/9 PR\839219CS.doc

CS

–– zásoby,
–– výrobní kapacita,
–– využití kapacit,
–– zaměstnanost,
–– dovozy,
–– ceny.
5. Šetření je ukončeno do čtyř měsíců od 
zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 
2. Komise může za mimořádných 
okolností tuto lhůtu prodloužit postupem 
podle čl. 8 odst. 2.
6. Komise přijme rozhodnutí do jednoho 
měsíce postupem podle čl. 8 odst. 2. Toto 
rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho 
měsíce od svého zveřejnění.
7. Pokud mimořádné okolnosti vyžadující 
okamžité jednání znemožní šetření, může 
Komise poté, co informuje výbor, přijmout 
jakákoli nezbytně nutná preventivní 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do 18 měsíců po vstupu 
nařízení v platnost provede Komise plné 
posouzení dopadu na účinky tohoto 
nařízení a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Evropský parlament 
a Rada mohou na základě této zprávy 
rozhodnout o prodloužení uplatňování 
tohoto nařízení do 31. prosince 2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije do 31. prosince 
2013.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
PŘÍLOHA I

Znění navržené Komisí

Kód KN Popis
41079210 LÍCOVÉ ŠTÍPENKY Z HOVĚZÍHO DOBYTKA (VČETNĚ 

BUVOLŮ), ODCHLUPENÉ, PO VYČINĚNÍ NEBO PO 
ZPRACOVÁNÍ NA CRUST DÁLE UPRAVENÉ, JINÉ NEŽ CELÉ 
KŮŽE A KOŽKY  

41079910 USNĚ Z HOVĚZÍHO DOBYTKA (VČETNĚ BUVOLŮ),
ODCHLUPENÉ, PO VYČINĚNÍ NEBO PO ZPRACOVÁNÍ NA 
CRUST DÁLE UPRAVENÉ JINÉ NEŽ CELÉ KŮŽE A KOŽKY, 
JINÉ NEŽ NEŠTÍPANÝ PLNÝ LÍC A LÍCOVÉ ŠTÍPENKY

Pozměňovací návrh
Kód KN Popis
vypouští se vypouští se
vypouští se vypouští se

Or. en


