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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 
ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0552),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0322/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pagrindiniai Pakistano į Europą 
importuojami produktai dažniausiai yra 
su tekstile susiję produktai, kurie tam 
tikrose valstybėse narėse yra jautrūs 
pramoniniai produktai ir kurie priklauso 
pramonės sektoriui, kuriame darbuotojai 
praranda darbo vietas.

Or. en



PE452.788v01-00 6/9 PR\839219LT.doc

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti, kad prekybos 
lengvatų poveikis dėl potvynių sukeltų 
padarinių Pakistano ekonomikos 
atgaivinimui būtų neatidėliotinas ir tvarus, 
rekomenduojama, kad jos galiotų iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

(13) Siekiant užtikrinti, kad prekybos 
lengvatų poveikis dėl potvynių sukeltų 
padarinių Pakistano ekonomikos 
atgaivinimui būtų neatidėliotinas ir tvarus, 
rekomenduojama, kad jos galiotų ilgiausiai
iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(14) Pagal SESV 291 straipsnį valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kai Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai nustatomi iš anksto priimant 
reglamentą pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą. Kol bus priimtas šis naujas 
reglamentas, ir toliau taikomas 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimas
1999/468/EB, nustatantis Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, išskyrus reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, kuri netaikoma.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Apsaugos sąlyga

1. Jeigu produktas, kuriam taikomas šis 
reglamentas ir kurio kilmės šalis yra 
Pakistanas, importuojamas tokiomis 
sąlygomis, dėl kurių panašių ar tiesiogiai 
konkuruojančių produktų gamintojas 
patiria sunkumų arba kyla grėsmė, kad jis 
jų patirs, Komisija, laikydamasi 8 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, bet 
kada gali vėl pradėti taikyti Bendrojo 
muitų tarifo muitus atitinkamam 
produktui.
2. Valstybei narei paprašius arba 
Komisijos iniciatyva, Komisija priima 
oficialų sprendimą per pagrįstą laikotarpį 
pradėti tyrimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pradėti tyrimą, ji paskelbia 
pranešimą apie tyrimą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Pranešime turi 
būti pateikiama gautos informacijos 
suvestinė ir nurodoma, kad visa susijusi 
informacija turėtų būti siunčiama 
Komisijai. Nurodomas tikslus laikotarpis, 
neilgesnis nei keturi mėnesiai nuo 
pranešimo paskelbimo, per kurį 
suinteresuotosios šalys gali raštu pareikšti 
savo nuomonę.
3. Komisija reikalauja visos informacijos, 
kuri, jos manymu, reikalinga, ir gali 
patikrinti gautą informaciją, kreipdamasi 
į Pakistaną ar kitą patikimą šaltinį. Jai 
gali padėti valstybių narių pareigūnai, 
kurių teritorijoje reikia atlikti tokią 
patikrą, jei valstybė narė to paprašo.
4. Tikrindama, ar yra didelių sunkumų, 
Komisija, be kita ko, atsižvelgia į šiuos su 
Sąjungos gamintojais susijusius 
veiksnius, jei yra atitinkamos 
informacijos:
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– į rinkos dalį,
– į gamybą,
– į atsargas,
– į gamybos pajėgumus,
– į pajėgumų naudojimą,
– į užimtumą,
– į importą.
– į kainą.
5. Tyrimas baigiamas per keturis 
mėnesius po 2 dalyje nurodyto pranešimo 
paskelbimo. Esant išskirtinėms 
aplinkybėms, Komisija gali pratęsti šį 
laikotarpį 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka.
6. Komisija, laikydamasi 8 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, per mėnesį 
priima sprendimą. Šis sprendimas 
įsigalioja per mėnesį nuo jo paskelbimo.
7. Jeigu dėl išskirtinių aplinkybių, 
kurioms esant reikia veikti nedelsiant, 
tyrimas neįmanomas, Komisija, 
informavusi Komitetą, gali imtis bet 
kokios prevencinės priemonės, kuri 
būtinai reikalinga.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 
įsigaliojimo, Komisija atlieka viso šio 
reglamento poveikio vertinimą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi šia ataskaita, gali nuspręsti 
pratęsti šio reglamento taikymą iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

KN kodas Aprašymas
41079210 GALVIJŲ (ĮSKAITANT BUIVOLUS) SKELTINIŲ ODŲ 

IŠORINĖ (PLAUKŲ) PUSĖ, BE PLAUKŲ, TOLIAU APDOROTA 
PO RAUGINIMO ARBA „KRASTO“ PAGAMINIMO
(CRUSTING), IŠSKYRUS SVEIKAS ODAS 

41079910 GALVIJŲ (ĮSKAITANT BUIVOLUS) ODA, BE PLAUKŲ, 
TOLIAU APDOROTA PO RAUGINIMO ARBA „KRASTO“ 
PAGAMINIMO (CRUSTING), IŠSKYRUS SVEIKAS ODAS IR 
IŠSKYRUS NESKELTINES ODAS IR SKELTINIŲ ODŲ 
IŠORINĘ (PLAUKŲ) PUSĘ

Pakeitimas

KN kodas Aprašymas
Išbraukta. Išbraukta.
Išbraukta. Išbraukta.

Or. en


