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Pozměňovací návrh  5 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že platnost stávajícího 

nařízení o systému všeobecných celních 

preferencí skončí dnem 31. prosince 

2011; proto vzhledem k času, jehož je 

třeba k přijetí nového nařízení řádným 

legislativním postupem, vyzývá Komisi, 

aby revidované nařízení o systému GSP 

předložila Evropskému parlamentu 

a Radě do 1. června 2010; 

3. vyzývá Komisi, aby návrhy na rozšíření 

systému všeobecných celních preferencí 

(GSP) předložila Parlamentu do 1. června 

2010; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že by preference udělené 

v rámci systému GSP měly být zaměřeny 

na rozvojové země, které je nejvíce 

potřebují, a že by tedy nový seznam 

zvýhodněných zemí měl odrážet aktuální 

ekonomickou situaci, v níž se rozvojové 

země nacházejí; 

4. domnívá se, že by preference udělené 

v rámci systému GSP měly být zaměřeny 

na rozvojové země, neboť je nejvíce 

potřebují; z tohoto důvodu se domnívá, že 

by nový seznam zvýhodněných zemí měl 

odrážet aktuální ekonomickou situaci, v níž 

se země, kterých se to týká, nacházejí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. žádá, aby se organizace občanské 

společnosti a dělnické hnutí v příslušných 

zemích aktivně zapojily do procesu 

rozhodování o nových právních 

předpisech a domnívá se, že je třeba, aby 

byla doporučení těchto základních 

organizací formálně začleněna do všech 

fází procesu rozhodování o poskytnutí, 

případně odejmutí přístupu k systému 

GSP+; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje, že by nové předpisy měly 

prodloužit dobu trvání systému GSP+ pro 

zvýhodněné země, pokud má GSP+ 

dosáhnout svých cílů; vyzývá proto 

Komisi, aby prodloužila dobu trvání GSP 

na šest let; zdůrazňuje, že neochota zemí, 

které jsou v rámci systému GSP+ 

přijímacími zeměmi, souhlasit 

s podmínkami EU pro podepsání dohody 

o volném obchodu nesmí mít žádný dopad 

na možnost těchto zemí využívat systém 

GSP+; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. odsuzuje případy závažného 

porušování lidských práv v zemích, jako je 

Srí Lanka, a zdůrazňuje, že stále dochází 

k diskriminaci tamilské menšiny i 

k závažnému porušování svobody 

přesvědčení a že se tato situace po 

prezidentských volbách konaných dne 

6. ledna 2010 ještě zhoršila, což by mělo 

být důvodem k urychlení procesu 

okamžitého vyřazení Srí Lanky ze systému 

GSP+; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4d. domnívá se, že při používání systému 

GSP+ nesmí být používáno dvojí měřítko; 

upozorňuje na to, že pokračující vraždy 

odborářů v Kolumbii a nedávné odhalení 

zdaleka největšího kolumbijského 

hromadného hrobu nedaleko oblasti 

Macarena, v němž byla nalezena těla 

zhruba 2000 odpůrců vlády, představují 

jednoznačné porušení pravidel systému 

GSP+, které nelze tolerovat; považuje tyto 

skutečnosti za dostatečné důkazy pro to, 

aby bylo alespoň zahájeno důkladné 

vyšetřování ve věci dodržování pravidel 

systému GSP+ ze strany Kolumbie; 

Or. en 

 

 


