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Pozměňovací návrh 1
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve 
znění návrhu předloženého Komisí;

1. odmítá přijmout svůj postoj v prvním 
čtení ve znění návrhu předloženého 
Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Helmut Scholz

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve 
znění návrhu předloženého Komisí;

1. přijímá návrh Komise v pozměněném 
znění;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve 
znění návrhu předloženého Komisí;

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve 
znění návrhu předloženého Komisí, 
přičemž zdůrazňuje, že tato opatření jsou 
navrhována jako součást mimořádného 
balíčku v reakci na zvláštní situaci na 
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Ukrajině; neměla by představovat 
precedens pro obchodní politiku Unie 
s jinými zeměmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh legislativního usnesení
Bod 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně
postoupila Parlamentu, bude-li mít v 
úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo 
jej nahradit jiným textem;

2. vyzývá Komisi, aby veškeré záležitosti 
související s dohodami o přidružení 
přijímanými v rámci zrychleného postupu
postoupila Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh legislativního usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby celní 
preference stanovené v tomto nařízení 
byly povoleny na základě výjimky udělené 
Světovou obchodní organizací podle 
článku I a článku XIII dohody GATT. 
V případě, že Světová obchodní 
organizace takovou výjimku udělí po 1. 
listopadu 2014, použije se od tohoto 
pozdějšího data, kterým je den nabytí 
účinku uvedené výjimky.

Komise zveřejní oznámení v Úředním 
věstníku Evropské unie, aby informovala 
hospodářské subjekty o dni, kdy Světová 
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obchodní organizace udělí výjimku. Bude-
li tato výjimka udělena po 1. listopadu 
2014, je příslušným datem den, kdy se 
celní preference začínají uplatňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S ohledem na bezprecedentní 
bezpečnostní, politické a hospodářské 
problémy na Ukrajině a na podporu jejího 
hospodářství bylo rozhodnuto, že 
provádění listiny koncesí uvedené v příloze 
I-A dohody o přidružení mezi EU a 
Ukrajinou bude anticipováno 
prostřednictvím autonomních obchodních 
preferencí stanovených v nařízení (EU) č. 
374/2014. Vzhledem k problémům, kterým 
Ukrajina stále čelí, se použití nařízení (EU) 
č. 374/2014 prodlužuje do dne 31. 
prosince 2015. Z důvodu předvídatelnosti 
by cla a přístup k celním kvótám měly po 

(2) S ohledem na bezprecedentní 
bezpečnostní, politické a hospodářské 
problémy na Ukrajině a na podporu jejího 
hospodářství bylo rozhodnuto, že 
provádění listiny koncesí uvedené v příloze 
I-A dohody o přidružení mezi EU a 
Ukrajinou bude anticipováno 
prostřednictvím autonomních obchodních 
preferencí stanovených v nařízení (EU) č. 
374/2014. Vzhledem k problémům, kterým 
Ukrajina stále čelí, se použití nařízení (EU) 
č. 374/2014 prodlužuje do doby, než budou 
ukončena třístranná jednání mezi EU, 
Ukrajinou a Ruskou federací a než 
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prodloužení zůstat stejné jako pro rok 
2014. 

vstoupí v platnost či případně začne být 
prozatímně uplatňována hlava IV dohody 
o přidružení. Komise informuje Radu a 
Evropský parlament nejméně dvakrát 
ročně o aktuálním stavu jednání. Z 
důvodu předvídatelnosti by cla a přístup k 
celním kvótám měly po prodloužení zůstat 
stejné jako pro rok 2014.

Or. en

Odůvodnění

Pevné datum vypršení platnosti by vedlo u potenciálních investorů na Ukrajině k nejistotě. 

Pozměňovací návrh 8
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Článek 2 dohody o přidružení s 
Ukrajinou stanoví, že dodržování 
demokratických zásad, lidských práv a 
základních svobod a dodržování zásad 
právního státu, podpora dodržování zásad 
svrchovanosti a územní celistvosti, 
nedotknutelnosti hranic a nezávislosti, 
jakož i boj proti šíření zbraní hromadného 
ničení, souvisejících materiálů a jejich 
nosičů představují základní prvky uvedené 
dohody. Autonomní obchodní preference 
poskytované podle nařízení (EU) č. 
374/2014 jsou rovněž podmíněny 
dodržováním těchto zásad ze strany 
Ukrajiny. Aby bylo nařízení (EU) č. 
374/2014 uvedeno v soulad s praxí Unie a 
dalšími nástroji obchodní politiky EU, je 
vhodné zavést možnost dočasného 
pozastavení preferencí v případě, že 
Ukrajina nedodrží základní zásady 
lidských práv, demokracie a právního státu.

(3) Článek 2 dohody o přidružení s 
Ukrajinou stanoví, že dodržování 
demokratických zásad, lidských práv a 
základních svobod a dodržování zásad 
právního státu, podpora dodržování zásad 
svrchovanosti a územní celistvosti, 
nedotknutelnosti hranic a nezávislosti, 
jakož i boj proti šíření zbraní hromadného 
ničení, souvisejících materiálů a jejich 
nosičů představují základní prvky uvedené 
dohody. Autonomní obchodní preference 
poskytované podle nařízení (EU) č. 
374/2014 jsou podmíněny dodržováním 
těchto zásad ze strany Ukrajiny. Aby bylo 
nařízení (EU) č. 374/2014 uvedeno v 
soulad s praxí Unie a dalšími nástroji 
obchodní politiky EU, zejména se 
systémem GSP, je vhodné zavést možnost 
dočasného pozastavení preferencí v 
případě, že Ukrajina nedodrží základní 
zásady lidských práv, demokracie a 
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právního státu. Postup pro pozastavení by 
se měl řídit postupem pro pozastavení 
preferencí GSP, jak je uvedeno v článku 
15 nařízení (EU) č. 978/2012.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit tomu, aby rozhodnutí o pozastavení dohody bylo napadeno jako svévolné 
nebo málo transparentní. Článek 15 nařízení (EU) č. 978/2012 poskytuje strukturovaný a 
zavedený postup.

Pozměňovací návrh 9
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 374/2014
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Dočasné pozastavení

Zjistí-li Komise, že existují dostatečné 
důkazy o tom, že nebyly splněny podmínky 
stanovené v článku 2, přijme v souladu s 
poradním postupem podle článku 4 
nařízení (EU) č. 182/2011 prováděcí akt k 
zahájení postupu dočasného pozastavení 
preferenčního režimu stanoveného v 
tomto nařízení, a to v celém jeho rozsahu 
či částečně. Tento postup je v souladu s 
postupem pro pozastavení výhod 
vyplývajících ze systému GSP, jak je 
uvedeno v článku 15 nařízení (EU) č. 
978/2012. Domnívá-li se Komise, že 
zjištění opravňují k dočasnému 
pozastavení, zmocňuje se k přijetí aktu v 
přenesené pravomoci, který vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
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Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit tomu, aby rozhodnutí o pozastavení dohody bylo napadeno jako svévolné 
nebo málo transparentní. Článek 15 nařízení (EU) č. 978/2012 poskytuje strukturovaný a 
zavedený postup.

Pozměňovací návrh 10
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se do 31. prosince 2015. Použije se do doby, než budou uzavřena 
třístranná jednání mezi EU, Ukrajinou a 
Ruskou federací a než vstoupí v platnost 
či případně začne být prozatímně 
uplatňována hlava IV dohody o 
přidružení. Komise informuje Radu a 
Evropský parlament nejméně dvakrát 
ročně o aktuálním stavu jednání.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se do 31. prosince 2015. Toto nařízení podléhá výjimce udělené 
Světovou obchodní organizací povolující 
celní preference v ní stanovené, a proto se 
použije od data, kterým je den nabytí 
účinku uvedené výjimky, do 31. prosince 
2015.

Komise zveřejní oznámení v Úředním 
věstníku Evropské unie, aby informovala 
hospodářské subjekty o dni, kdy Světová 
obchodní organizace udělí výjimku.

Or. en

Odůvodnění

Žádost o výjimku udělenou Světovou obchodní organizací vychází ze stejného znění 
pozměňovacích návrhů 35 a 36 týkajících se autonomních obchodních preferencí pro 
Pákistán, které Evropský parlament přijal dne 10. května 2011 (COM(2010)0522 – C7-
0322/2010 – 2010/0289(COD)).

Pozměňovací návrh 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se do 31. prosince 2015. Toto nařízení podléhá výjimce udělené 
Světovou obchodní organizací povolující 
celní preference v ní stanovené, a proto se 
použije od data, kterým je den nabytí 
účinku uvedené výjimky, do 31. prosince 
2015.
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Komise zveřejní oznámení v Úředním 
věstníku Evropské unie, aby informovala 
hospodářské subjekty o dni, kdy Světová 
obchodní organizace udělí výjimku.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Salvatore Cicu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se do 31. prosince 2015. Použije se do 31. prosince 2015 bez 
možnosti dalšího prodloužení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Salvatore Cicu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

Jedná se o mimořádná opatření, která 
nesmí vytvářet precedens. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Salvatore Cicu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 374/2014
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

Šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost podá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, ve které se 
bude zabývat především dopadem těchto 
opatření na hospodářství EU. 

Or. en


