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Τροπολογία 1
William (The Earl of) Dartmouth
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση 
αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

1. αρνείται να εγκρίνει τη θέση σε πρώτη 
ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 2
Helmut Scholz
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση 
αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής
όπως τροποποιήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση 
αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση 
αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής, 
τονίζοντας ότι τα μέτρα προτείνονται στο 
πλαίσιο μιας δέσμης έκτακτων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης 
κατάστασης στην Ουκρανία. Δεν θα 
πρέπει να αποτελέσουν προηγούμενο για 
την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η 
ΕΕ με άλλες χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 4
William (The Earl of) Dartmouth
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει 
εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να 
της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή 
να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο

2. ζητεί από την Επιτροπή να παραπέμπει 
στο Κοινοβούλιο κάθε ζήτημα που αφορά 
ταχεία διαδικασία συμφωνίας σύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που προβλέπονται στον εν 
λόγω κανονισμό επιτρέπονται βάσει 
παρέκκλισης που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δυνάμει 
των άρθρων I και XIII της ΓΣΔΕ. Στην 
περίπτωση που ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου χορηγήσει τέτοια 
παρέκκλιση μετά την 1 Νοεμβρίου 2014, 
εφαρμόζεται από την εν λόγω 
μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την 
οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να ενημερώσει τους 
οικονομικούς φορείς σχετικά με την 
παρέκκλιση που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν 
καθοριστεί ημερομηνία μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2014, οι δασμολογικές 
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προτιμήσεις θα αρχίσουν να 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία που 
θα οριστεί.

Or. en

Τροπολογία 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 7
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2)Λόγω των πρωτοφανών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε επίπεδο 
ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας, και 
για να στηριχθεί η οικονομία της, 
αποφασίστηκε να επισπευσθεί η εφαρμογή 
του πίνακα παραχωρήσεων που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι-Α της 
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Ουκρανίας, μέσω των αυτόνομων 
εμπορικών προτιμήσεων που προβλέπονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 374/2014. Εξαιτίας των προκλήσεων 
που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η 
Ουκρανία, η εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 374/2014 παρατείνεται έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2015. Για σκοπούς 
προβλεψιμότητας, οι τελωνειακοί δασμοί 
και η πρόσβαση σε δασμολογικές 

(2) Λόγω των πρωτοφανών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σε επίπεδο 
ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας, και 
για να στηριχθεί η οικονομία της, 
αποφασίστηκε να επισπευσθεί η εφαρμογή 
του πίνακα παραχωρήσεων που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι-Α της 
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Ουκρανίας, μέσω των αυτόνομων 
εμπορικών προτιμήσεων που προβλέπονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 374/2014. Εξαιτίας των προκλήσεων 
που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η 
Ουκρανία, η εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 374/2014 παρατείνεται μέχρι 
την ολοκλήρωση των τριμερών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ, της 
Ουκρανίας και της Ρωσικής 
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ποσοστώσεις θα πρέπει, μετά την 
παράταση, να παραμείνουν ίδιοι με 
εκείνους για το το 2014.

Ομοσπονδίας, και μέχρι να τεθεί σε ισχύ 
ή, κατά περίπτωση, να εφαρμοστεί 
προσωρινά ο τίτλος IV της συμφωνίας 
σύνδεσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σχετικά με την πορεία των 
διαπραγματεύσεων. Για σκοπούς 
προβλεψιμότητας, οι τελωνειακοί δασμοί 
και η πρόσβαση σε δασμολογικές 
ποσοστώσεις θα πρέπει, μετά την 
παράταση, να παραμείνουν ίδιοι με 
εκείνους για το 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή συγκεκριμένης ημερομηνίας θα δημιουργούσε αβεβαιότητα μεταξύ των πιθανών 
επενδυτών στην Ουκρανία.

Τροπολογία 8
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης 
με την Ουκρανία προβλέπει ότι ο 
σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και ο σεβασμός 
της αρχής του κράτους δικαίου, η 
προώθηση του σεβασμού των αρχών της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας, του απαραβίαστου των 
συνόρων και της ανεξαρτησίας, καθώς και 
η αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων 
μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών 
και των φορέων τους συνιστούν βασικά 
στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Οι 
αυτόνομες προτιμήσεις που προβλέπονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

(3) Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης 
με την Ουκρανία προβλέπει ότι ο 
σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και ο σεβασμός 
της αρχής του κράτους δικαίου, η 
προώθηση του σεβασμού των αρχών της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας, του απαραβίαστου των 
συνόρων και της ανεξαρτησίας, καθώς και 
η αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων 
μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών 
και των φορέων τους συνιστούν βασικά 
στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Οι 
αυτόνομες προτιμήσεις που προβλέπονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 374/2014 υπόκεινται επίσης στην 
τήρηση των ίδιων αρχών από την 
Ουκρανία. Προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 374/2014 με τη νομοθετική πρακτική 
της Ένωσης και άλλα μέσα εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής 
αναστολής των προτιμήσεων σε περίπτωση 
αδυναμίας τήρησης από την Ουκρανία των 
θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου.

αριθ. 374/2014 υπόκεινται στην τήρηση 
των ίδιων αρχών από την Ουκρανία.
Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 με τη 
νομοθετική πρακτική της Ένωσης και άλλα 
μέσα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων 
(ΣΓΠ), είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των 
προτιμήσεων σε περίπτωση αδυναμίας 
τήρησης από την Ουκρανία των 
θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου. Η διαδικασία αναστολής 
θα πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία 
αναστολής των προτιμήσεων του ΣΓΠ 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί μια απόφαση αναστολής της 
συμφωνίας ως αυθαίρετη ή αδιαφανής. Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 
προβλέπει μια δομημένη και καθιερωμένη διαδικασία.

Τροπολογία 9
Helmut Scholz
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Προσωρινή αναστολή

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη 
συμμόρφωση με τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, εκδίδει, 



PE539.824v01-00 8/12 AM\1037302EL.doc

EL

σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, 
εκτελεστική πράξη για την έναρξη 
διαδικασίας για την προσωρινή αναστολή 
του συνόλου ή μέρους των 
προτιμησιακών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με τη 
διαδικασία αναστολής των οφελών του 
ΣΓΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012. Εφόσον 
η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συμπεράσματα 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή, 
εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία τίθεται σε 
ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί μια απόφαση αναστολής της 
συμφωνίας ως αυθαίρετη ή αδιαφανής. Το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 
προβλέπει μια δομημένη και καθιερωμένη διαδικασία.

Τροπολογία 10
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Εφαρμόζεται μέχρι την ολοκλήρωση των 
τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
ΕΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, και μέχρι να τεθεί σε ισχύ 
ή, κατά περίπτωση, να εφαρμοστεί 
προσωρινά ο τίτλος IV της συμφωνίας 
σύνδεσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως σχετικά με την πορεία των 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτός ο κανονισμός υπόκειται σε 
παρέκκλιση που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βάσει 
της οποίας επιτρέπονται οι 
προβλεπόμενες στον κανονισμό 
δασμολογικές προτιμήσεις και επομένως
εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά 
την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να ενημερώσει τους 
οικονομικούς φορείς σχετικά με την 
παρέκκλιση που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αίτηση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για χορήγηση παρέκκλισης βασίζεται στο 
ίδιο κείμενο με τις τροπολογίες 35 και 36 που εγκρίθηκε στις 10 Μαΐου 2011 από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για το Πακιστάν
(COM(2010)0522 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)).

Τροπολογία 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτός ο κανονισμός υπόκειται σε 
παρέκκλιση που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βάσει 
της οποίας επιτρέπονται οι 
προβλεπόμενες στον κανονισμό 
δασμολογικές προτιμήσεις και επομένως
εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά 
την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να ενημερώσει τους 
οικονομικούς φορείς σχετικά με την 
παρέκκλιση που χορηγείται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 13
Salvatore Cicu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2



AM\1037302EL.doc 11/12 PE539.824v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015
χωρίς περαιτέρω παράταση.

Or. en

Τροπολογία 14
Salvatore Cicu
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 7 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

Τα μέτρα αυτά είναι έκτακτα και σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
προηγούμενο.

Or. en

Τροπολογία 15
Salvatore Cicu
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 374/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, στην οποία εξετάζεται 
ιδίως ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών 
στην οικονομία της ΕΕ.
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