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Poprawka  5 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. zauwaŜa, Ŝe obowiązujące 

rozporządzenie w sprawie GSP wygaśnie z 

dniem 31 grudnia 2011 r., w związku z 

tym, uwzględniając czas niezbędny do 

przyjęcia nowego rozporządzenia zgodnie 

ze zwykłą procedurą prawodawczą, wzywa 

Komisję do przedłoŜenia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie zaktualizowanego 

rozporządzenia w sprawie GSP do dnia 1 

czerwca 2010 r.; 

3. wzywa Komisję do przedłoŜenia 

Parlamentowi do dnia 1 czerwca 2010 r. 

wniosków dotyczących przedłuŜenia 

obowiązywania GSP; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. uwaŜa, Ŝe preferencje przyznane w 

ramach GSP powinny być skierowane do 

krajów rozwijających się, które potrzebują 

ich najbardziej, i Ŝe nowa lista krajów-

beneficjentów powinna odzwierciedlać 

bieŜącą sytuację gospodarczą krajów 

rozwijających się; 

4. uwaŜa, Ŝe preferencje przyznane w 

ramach GSP powinny być skierowane do 

krajów rozwijających się, poniewaŜ 

potrzebują ich one najbardziej; uwaŜa 

zatem, Ŝe nowa lista krajów-beneficjentów 

powinna odzwierciedlać bieŜącą sytuację 

gospodarczą tych krajów; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. domaga się, aby organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i ruch 

związkowy w poszczególnych krajach były 

aktywnie zaangaŜowane w proces 

podejmowania decyzji dotyczących 

nowych rozporządzeń i uwaŜa, Ŝe opinie 

tych organizacji obywatelskich powinny 

być formalnie uwzględniane na kaŜdym 

etapie procesu decyzyjnego w zakresie 

wprowadzania i, w razie potrzeby, 

wycofywania GSP+; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4b. podkreśla, Ŝe aby osiągnąć cele GSP+ 

w nowych rozporządzeniach naleŜy 

przedłuŜyć okres obowiązywania GSP+ 

dla krajów z niego korzystających; apeluje 

zatem do Komisji o przedłuŜenie 

obowiązywania GSP do sześciu lat; 

podkreśla, Ŝe opór ze strony kraju 

przystępującego jako beneficjent do GSP+ 

wobec narzucanych przez UE warunków 

zawarcia umowy o wolnym handlu nie 

moŜe mieć Ŝadnych konsekwencji dla 

statusu tego kraju w ramach GSP+;  

Or. en 
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Poprawka  9 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4c. potępia przypadki powaŜnego łamania 

praw człowieka w krajach takich jak Sri 

Lanka i podkreśla, Ŝe w kraju tym 

dyskryminacja mniejszości Tamilów oraz 

przypadki powaŜnego naruszania 

wolności myśli mają nadal miejsce i Ŝe 

nasiliły się one ponownie po wyborach 

prezydenckich z dnia 6 stycznia, co 

powinno zostać uznane za uzasadnienie 

przyspieszenia procesu natychmiastowego 

wycofania GSP+ wobec Sri Lanki; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Joe Higgins, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4d (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4d. uwaŜa, Ŝe nie powinno się stosować 

podwójnych standardów w korzystaniu z 

systemu GSP+;  podkreśla, Ŝe nie moŜna 

tolerować ciągle występujących w 

Kolumbii przypadków zabójstw członków 

związków zawodowych i niedawnego 

odkrycia w regionie Macarena 

największego jak dotąd w tym kraju 

masowego grobu, w którym znajdowały 

się według szacunków ciała 2000 

przeciwników rządu, oraz Ŝe przypadki te 

stanowią jawne naruszenie zasad GSP+;  

uwaŜa to za wystarczający dowód 

przynajmniej do wszczęcia dokładnego 

dochodzenia w sprawie przestrzegania 

przez Kolumbię zasad dotyczących GSP+; 

Or. en 

 

 


