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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av 
brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan
(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0552),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0322/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den huvudsakliga importen från
Pakistan till Europa består av textilvaror, 
som är känsliga industriprodukter i vissa 
medlemsstater i en bransch där anställda 
redan förlorar sina arbetstillfällen.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en omedelbar och 
långsiktig inverkan på den ekonomiska 
återhämtningen i Pakistan efter 
översvämningarna bör handelsförmånerna
tidsbegränsas till och med den 
31 december 2013.

(13) För att säkerställa en omedelbar och 
långsiktig inverkan på den ekonomiska 
återhämtningen i Pakistan efter 
översvämningarna bör handelsförmånerna 
maximalt tidsbegränsas till och med den 
31 december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra denna förordning bör antas 
i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(14) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget 
ska allmänna regler och principer för
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter fastställas i 
förväg genom en förordning som antas i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på en 
sådan ny förordning är rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter fortsatt 
tillämpligt, med undantag för det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, 
som inte är tillämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Skyddsklausul

1. Om en produkt som omfattas av denna 
förordning och som har sitt ursprung i 
Pakistan importeras på villkor som 
orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga 
svårigheter för en producent i unionen av 
likadana eller direkt konkurrerande 
produkter, kan tullarna enligt 
Gemensamma tulltaxan när som helst 
återinföras för den produkten av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 8.2.
2. På begäran av en medlemsstat eller på 
kommissionens initiativ ska 
kommissionen fatta ett formellt beslut att 
inleda en undersökning inom rimlig tid. 
Om kommissionen beslutar att inleda en 
undersökning, ska den offentliggöra ett 
tillkännagivande om inledande av en 
undersökning i Europeiska unionens 
officiella tidning. Tillkännagivandet ska 
innehålla en sammanfattning av erhållna 
upplysningar och uppgift om att relevanta 
upplysningar som är av betydelse i 
ärendet bör lämnas till kommissionen. 
Den tidsfrist inom vilken berörda parter 
får lämna skriftliga synpunkter ska också 
anges, och denna får inte överstiga fyra 
månader från och med den dag då 
tillkännagivandet offentliggjordes.
3. Kommissionen ska samla in alla 
upplysningar den anser nödvändiga och 
får kontrollera de erhållna uppgifterna 
med Pakistan och annan relevant källa. 
Kommissionen får biträdas av tjänstemän 
från den medlemsstat på vars territorium 
kontroller kan komma att utföras, om 
medlemsstaten begär detta.
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4. Vid undersökningen av om det 
föreligger allvarliga svårigheter ska 
kommissionen, i den mån uppgifter är 
tillgängliga, bland annat beakta följande 
faktorer avseende producenterna i 
unionen:
– marknadsandel,
– produktion,
– lager,
– produktionskapacitet,
– kapacitetsutnyttjande,
– sysselsättning,
– import,
– priser.
5. Undersökningen ska avslutas inom 
fyra månader efter det att 
tillkännagivandet enligt punkt 2 
offentliggjorts. I undantagsfall får 
kommissionen förlänga denna period i 
enlighet med förfarandet i artikel 8.2.
6. Kommissionen ska fatta ett beslut inom 
en månad i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 8.2. Beslutet ska träda i 
kraft inom en månad efter det att det har 
offentliggjorts.
7. Om åtgärder måste vidtas omedelbart 
på grund av exceptionella omständigheter 
som omöjliggör en undersökning, får 
kommissionen, efter att ha underrättat 
kommittén, vidta alla förebyggande 
åtgärder som är absolut nödvändiga.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast 18 månader efter 
ikraftträdandet ska kommissionen 
genomföra en fullständig utvärdering av 
effekterna av denna förordning och 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. 
Europaparlamentet och rådet får på 
grundval av denna rapport besluta om att 
förlänga tillämpningen av denna 
förordning till den 31 december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska tillämpas till och 
med den 31 december 2013.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

KN-nr Beskrivning
41079210 SPALTAT NARVLÄDER AV NÖTKREATUR OCH ANDRA 

OXDJUR (INBEGRIPET BUFFEL), UTAN KVARSITTANDE 
HÅR, VIDARE BERETT EFTER GARVNING ELLER 
GRUNDFÄRGNING, ANNAT ÄN HELA HUDAR OCH SKINN
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41079910 LÄDER AV NÖTKREATUR OCH ANDRA OXDJUR 
(INBEGRIPET BUFFEL), UTAN KVARSITTANDE HÅR, 
VIDARE BERETT EFTER GARVNING ELLER 
GRUNDFÄRGNING, ANNAT ÄN HELA HUDAR OCH SKINN, 
ANNAT ÄN OSPALTAT NARVLÄDER OCH SPALTAT 
NARVLÄDER

Ändringsförslag
KN-nr Beskrivning
utgår utgår
utgår utgår

Or. en


