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Ændringsforslag 1
William (The Earl of) Dartmouth
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager sin holdning ved 
førstebehandling, hvormed Kommissionens 
forslag overtages;

1. afviser at vedtage sin holdning ved 
førstebehandling, hvormed Kommissionens 
forslag overtages;

Or. en

Ændringsforslag 2
Helmut Scholz
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager sin holdning ved 
førstebehandling, hvormed 
Kommissionens forslag overtages;

1. vedtager Kommissionens forslag som 
ændret;

Or. en

Ændringsforslag 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager sin holdning ved 
førstebehandling, hvormed Kommissionens 
forslag overtages;

1. vedtager sin holdning ved 
førstebehandling, hvormed Kommissionens 
forslag overtages, og understreger, at disse 
foranstaltninger foreslås som del af en 
ekstraordinær pakke som reaktion på den 
særlige situation i Ukraine. De bør ikke 
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danne præcedens for Unionens 
handelspolitik over for andre lande;

Or. en

Ændringsforslag 4
William (The Earl of) Dartmouth
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis
Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en 
anden tekst;

2. anmoder Kommissionen om at
forelægge alle anliggender vedrørende 
fremskyndede associeringsaftaler for 
Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
de toldpræferencer, som er fastsat i denne 
forordning, tillades ved en fritagelse 
indrømmet af 
Verdenshandelsorganisationen i henhold 
til artikel I og artikel XIII i GATT. Hvis 
Verdenshandelsorganisationen 
indrømmer en sådan fritagelse efter den 
1. november 2014, finder den anvendelse 
fra den dato, på hvilken fritagelsen træder 
i kraft.

Kommissionen offentliggør en meddelelse 
i Den Europæiske Unions Tidende for at 
orientere erhvervsdrivende om den dato, 
på hvilken Verdenshandelsorganisationen 
har indrømmet fritagelsen. Hvis det sker 
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efter den 1. november 2014, skal den 
anførte dato være den dato, fra hvilken 
toldpræferencerne finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Forslag til forordning
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 7
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(2) I lyset af de ekstraordinære 
sikkerhedsmæssige, politiske og 
økonomiske udfordringer, som Ukraine 
står over for, og for at styrke landets 
økonomi, blev det besluttet at foregribe 
gennemførelsen af listen over 
indrømmelser, der er anført i bilag I-A til 
associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, 
ved hjælp af autonome handelspræferencer 
som fastsat i forordning (EU) nr. 374/2014. 
I lyset af de udfordringer, som Ukraine 
stadig står over for, bør anvendelsen af 
forordning (EU) nr. 374/2014 forlænges 
indtil den 31. december 2015. Af hensyn 
til forudsigeligheden bør toldafgifterne og 
adgangen til toldkontingenter efter 
forlængelsen forblive de samme som for 
2014. 

(2) I lyset af de ekstraordinære 
sikkerhedsmæssige, politiske og 
økonomiske udfordringer, som Ukraine 
står over for, og for at styrke landets 
økonomi, blev det besluttet at foregribe 
gennemførelsen af listen over 
indrømmelser, der er anført i bilag I-A til 
associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, 
ved hjælp af autonome handelspræferencer 
som fastsat i forordning (EU) nr. 374/2014. 
I lyset af udfordringer, som Ukraine står 
over for, bør anvendelsen af forordning 
(EU) nr. 374/2014 forlænges, indtil 
trepartsforhandlingerne mellem EU, 
Ukraine og Den Russiske Føderation er 
afsluttet, og afsnit IV i associeringsaftalen 
træder i kraft eller i givet fald anvendes 
midlertidigt. Kommissionen vil mindst to 
gange om året orientere Rådet og Europa-
Parlamentet om status for 
forhandlingerne. Af hensyn til 
forudsigeligheden bør toldafgifterne og 
adgangen til toldkontingenter efter 
forlængelsen forblive de samme som for 
2014.

Or. en

Begrundelse

En fastsat udløbsdato vil skabe usikkerhed for potentielle investorer i Ukraine.

Ændringsforslag 8
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I artikel 2 i associeringsaftalen med 
Ukraine fastsættes det, at respekten for de 
demokratiske principper, 

(3) I artikel 2 i associeringsaftalen med 
Ukraine fastsættes det, at respekten for de 
demokratiske principper, 
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menneskerettighederne, de grundlæggende 
frihedsrettigheder og retsstatsprincippet 
samt fremme af respekten for principperne 
om suverænitet og territorial integritet, 
grænsernes ukrænkelighed og 
uafhængighed og bekæmpelse af 
spredningen af masseødelæggelsesvåben, 
tilknyttede materialer og deres 
fremføringsmidler er væsentlige elementer 
i aftalen. De autonome præferencer i 
henhold til forordning (EU) nr. 374/2014 
bør også være betingede af, at Ukraine 
respekterer disse principper. For at bringe 
forordning (EU) nr. 374/2014 i 
overensstemmelse med EU-praksis og 
andre EU-handelspolitiske instrumenter 
bør der gives mulighed for midlertidigt at 
suspendere præferencerne, såfremt Ukraine 
ikke respekterer de grundlæggende 
principper om menneskerettighederne, 
demokratiet og retsstaten.

menneskerettighederne, de grundlæggende 
frihedsrettigheder og retsstatsprincippet 
samt fremme af respekten for principperne 
om suverænitet og territorial integritet, 
grænsernes ukrænkelighed og 
uafhængighed og bekæmpelse af 
spredningen af masseødelæggelsesvåben, 
tilknyttede materialer og deres 
fremføringsmidler er væsentlige elementer 
i aftalen. De autonome præferencer i 
henhold til forordning (EU) nr. 374/2014 
er betingede af, at Ukraine respekterer 
disse principper. For at bringe forordning 
(EU) nr. 374/2014 i overensstemmelse med 
EU-praksis og andre EU-handelspolitiske 
instrumenter, navnlig det generelle 
toldpræferencesystem (GSP), bør der gives 
mulighed for midlertidigt at suspendere 
præferencerne, såfremt Ukraine ikke 
respekterer de grundlæggende principper 
om menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstaten. Suspensionsproceduren bør 
følge suspensionsproceduren for GSP-
præferencer, jf. artikel 15 i forordning 
(EU) nr. 978/2012.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at en beslutning om suspension af aftalen kan anfægtes som arbitrær eller 
ugennemsigtig. I forordning (EU) nr. 978/2012, artikel 15, fastlægges en struktureret og 
etableret procedure.

Ændringsforslag 9
Helmut Scholz
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 4 affattes således:
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"Artikel 4

Midlertidig suspension

Hvis Kommissionen skønner, at der 
foreligger tilstrækkelige beviser på 
manglende overholdelse af betingelserne i 
artikel 2, vedtager den i overensstemmelse 
med rådgivningsproceduren som 
omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) 
nr. 182/2011 en gennemførelsesretsakt om 
at indlede proceduren for midlertidig 
suspension af alle eller dele af de i denne 
forordning fastsatte præferenceordninger.
Denne procedure skal være i 
overensstemmelse med 
suspensionsproceduren for GSP-fordele, 
jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 
978/2012. Hvis Kommissionen vurderer, 
at konklusionerne berettiger en 
midlertidig suspension, tillægges den 
beføjelser til at vedtage en delegeret 
retsakt, som kun træder i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse."

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at en beslutning om suspension af aftalen kan anfægtes som arbitrær eller 
ugennemsigtig. I forordning (EU) nr. 978/2012, artikel 15, fastlægges en struktureret og 
gældende procedure.

Ændringsforslag 10
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den anvendes indtil den 31. december 
2015."

"Den anvendes, indtil 
trepartsforhandlingerne mellem EU, 
Ukraine og Den Russiske Føderation er 
afsluttet, og afsnit IV i associeringsaftalen 
træder i kraft eller i givet fald anvendes 
midlertidigt. Kommissionen vil mindst to 
gange om året orientere Rådet og Europa-
Parlamentet om status for handlingerne."

Or. en

Ændringsforslag 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den anvendes indtil den 31. december 
2015."

"Denne forordning er omfattet af en 
fritagelse indrømmet af 
Verdenshandelsorganisationen, der 
tillader toldpræferencerne som fastsat 
heri, og den finder derfor anvendelse fra 
den dato, på hvilken fritagelsen træder i 
kraft, indtil den 31. december 2015.

Kommissionen offentliggør en meddelelse 
i Den Europæiske Unions Tidende for at 
informere de erhvervsdrivende om den 
dato, på hvilken 
Verdenshandelsorganisationen har 
indrømmet fritagelsen."

Or. en
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Begrundelse

Anmodningen om fritagelse fra Verdenshandelsorganisationen er baseret på samme tekst som 
i ændringsforslag 35 og 36, der blev vedtaget den 10. maj 2011 af Europa-Parlamentet, om 
autonome handelspræferencer for Pakistan (COM(2010)0522 – C7-0322/2010 –
2010/0289(COD)).

Ændringsforslag 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den anvendes indtil den 31. december 
2015."

"Denne forordning er omfattet af en 
fritagelse indrømmet af 
Verdenshandelsorganisationen, der 
tillader toldpræferencerne som fastsat 
heri, og den finder derfor anvendelse fra 
den dato, på hvilken fritagelsen træder i 
kraft, indtil den 31. december 2015.

Kommissionen offentliggør en meddelelse 
i Den Europæiske Unions Tidende for at 
informere de erhvervsdrivende om den 
dato, på hvilken 
Verdenshandelsorganisationen har 
indrømmet fritagelsen."

Or. en

Ændringsforslag 13
Salvatore Cicu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den anvendes indtil den 31. december 
2015."

"Den anvendes indtil den 31. december 
2015 uden yderligere forlængelse."

Or. en

Ændringsforslag 14
Salvatore Cicu
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 7 indsættes følgende stykke:

Disse foranstaltninger er ekstraordinære 
og må under ingen omstændigheder 
danne præcedens.

Or. en

Ændringsforslag 15
Salvatore Cicu
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 374/2014
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I artikel 7 indsættes følgende stykke:

Seks måneder efter ikrafttrædelsen af 
forordningen forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet og adresserer navnlig disse 
foranstaltningers indvirkning på EU's 
økonomi.
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Or. en


