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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan
(COM(2010)0552 – C7-0000/2010 – 2010/0289(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0552),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0322/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Principalele importuri din Pakistan 
în Europa sunt în general legate de 
produse textile, care reprezintă produse 
industriale sensibile în anumite state 
membre, unde lucrătorii din industrie își 
pierd deja locurile de muncă. 

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În scopul de a garanta un impact 
imediat și durabil asupra redresării 
economice a Pakistanului în urma 
inundațiilor, se recomandă să se limiteze 
durata preferințelor comerciale până la 31 
decembrie 2013.

(13) În scopul de a garanta un impact 
imediat și durabil asupra redresării 
economice a Pakistanului în urma 
inundațiilor, se recomandă să se limiteze 
durata maximă a preferințelor comerciale 
până la 31 decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar 
trebui adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a modalităților de 
exercitare a competențelor de punere în 
aplicare conferite Comisiei.

(14) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, normele și principiile generale 
privind mecanismele pe care le au la 
dispoziție statele membre pentru a 
controla modul în care Comisia își 
exercită competențele de executare se 
stabilesc în prealabil printr-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. În 
așteptarea adoptării noului regulament, 
continuă să se aplice Decizia Consiliului 
1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire 
a normelor privind exercitarea 
competențelor de executare conferite 
Comisiei, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control, care nu este 
aplicabilă.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Clauza de salvgardare

(1) Dacă un produs care intră în sfera de 
aplicare a prezentului regulament și care 
este originar din Pakistan este importat în 
condiții în care cauzează sau pot cauza 
dificultăți grave producătorilor din 
Uniune de produse similare sau aflate în 
concurență directă, taxele din Tariful 
Vamal Comun pentru acel produs pot fi 
reintroduse în orice moment de către 
Comisie, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 8 alineatul (2).
(2) La cererea unui stat membru sau la 
inițiativa Comisiei, aceasta din urmă 
trebuie să ia o decizie oficială de 
deschidere a unei anchete, într-o perioadă 
de timp rezonabilă. În cazul în care 
Comisia decide deschiderea unei anchete, 
ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene un aviz care anunță această 
anchetă. Acest aviz prezintă un rezumat al 
informațiilor primite și prevede că orice 
informație utilă trebuie comunicată 
Comisiei. Este precizată perioada în care 
părțile interesate își pot prezenta punctul 
de vedere în scris, aceasta neputând să 
depășească 4 luni de la data publicării 
avizului.
(3) Comisia adună toate informațiile pe 
care le consideră necesare și poate 
verifica informațiile primite din partea 
Pakistanului precum și din partea oricărei 
alte surse relevante. Poate fi asistată de 
agenți ai statelor membre pe teritoriul 
cărora verificările ar putea fi cerute, în 
cazul în care statele membre își exprimă 
această dorință.
(4) În analizarea unor eventuale 
dificultăți majore, Comisia ia în 
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considerare, inter alia, următorii factori 
privind producătorii din Uniune, atunci 
când aceste informații sunt disponibile:
— cota de piață;
— producția;
— stocurile;
— capacitățile de producție;
— utilizarea capacităților de producție;
— ocuparea forței de muncă;
— importurile;
— prețurile.
(5) Ancheta se încheie în termen de 4 luni 
de la publicarea avizului menționat la 
alineatul (2). Comisia poate, în cazul unor 
situații excepționale, să extindă această 
perioadă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 8 alineatul (2).
(6) Comisia adoptă o decizie în termen de 
o lună, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 8 alineatul (2). O 
astfel de decizie intră în vigoare în termen 
de o lună de la data publicării sale.
(7) În cazul în care anumite circumstanțe 
excepționale care necesită o intervenție 
imediată exclud posibilitatea unei 
anchete, Comisia poate lua orice măsură 
preventivă strict necesară, după 
informarea Comitetului.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În termeni de 18 luni de la intrarea 
în vigoare, Comisia realizează o evaluare 
completă de impact privind efectele 
prezentului regulament și prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Parlamentul European și 
Consiliul pot decide, pe baza acestui 
raport, prelungirea punerii în aplicare a 
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prezentului regulament până la 31 
decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică până la 31 
decembrie 2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
ANEXA I

Textul propus de Comisie

Cod NC Descriere
41079210 ȘPALT DE FAȚĂ DIN PIELE DE BOVINE (INCLUSIV DE 

BIVOLI) EPILATĂ, CU ALTE PRELUCRĂRI DUPĂ TĂBĂCIRE 
SAU SEMIFINISARE, ALTELE DECÂT PIEI ÎNTREGI 

41079910 PIELE DE BOVINE (INCLUSIV DE BIVOLI) EPILATĂ, CU 
ALTE PRELUCRĂRI DUPĂ TĂBĂCIRE SAU SEMIFINISARE 
ALTELE DECÂT PIEI ÎNTREGI, ALTELE DECÂT PIELE FAȚĂ 
NATURALĂ (EXTERIOARĂ) NEȘPĂLTUITĂ; ȘPALT DE 
FAȚĂ

Amendamentul
Cod NC Descriere
eliminat eliminat
eliminat eliminat

Or. en


