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Módosítás 1
William (The Earl of) Dartmouth
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, 
megegyezően a Bizottság javaslatával;

1. elutasítja a Bizottság javaslatával
megegyező első olvasatbeli álláspont 
elfogadását;

Or. en

Módosítás 2
Helmut Scholz
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, 
megegyezően a Bizottság javaslatával;

1. elfogadja a Bizottság javaslatát, annak 
módosított formájában;

Or. en

Módosítás 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, 
megegyezően a Bizottság javaslatával;

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, 
megegyezően a Bizottság javaslatával, 
hangsúlyozva, hogy ezen intézkedések 
előterjesztésére egy kivételes csomag 
részeként, az Ukrajnában kialakult 
különleges helyzetre válaszul került sor. 
Ezek az intézkedések nem teremthetnek 
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precedenst az Unió más országokkal 
szembeni kereskedelempolitikájában;

Or. en

Módosítás 4
William (The Earl of) Dartmouth
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az 
ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy 
helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a gyorsított 
társulási megállapodásokkal kapcsolatos 
valamennyi ügyet utalja a Parlamenthez;

Or. en

Módosítás 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Kereskedelmi 
Világszervezet a GATT I. és XIII. cikke 
értelmében mentesség megadásával 
engedélyezze az e rendeletben nyújtott 
vámkedvezményeket . Amennyiben a 
Kereskedelmi Világszervezet a 
mentességet csak 2014. november 1-je 
után adja meg, a rendeletet a mentesség 
hatálybalépésének napjától kell 
alkalmazni.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 
Bizottság közzétesz egy értesítést, amellyel 
tájékoztatja a szereplőket arról, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet melyik napon 
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adta meg a mentességet. Amennyiben ez 
2014. november 1-je után történik, a 
megadott dátum az a nap, amelytől kezdve 
a vámkedvezményeket alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát. 

Or. en

Módosítás 7
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)Az Ukrajnát érintő példa nélküli 
biztonsági, politikai és gazdasági 
kihívásokra tekintettel és gazdaságának 
támogatása érdekében döntés született 
arról, hogy az EU a 374/2014/EU 
rendeletben előírt autonóm kereskedelmi 
kedvezmények útján megelőlegezi az EU 
és Ukrajna közötti társulási megállapodás 
I-A. mellékletében meghatározott 
engedményes lista végrehajtását.
Tekintettel a továbbra is Ukrajna előtt álló 
kihívásokra, a 374/2014/EU rendelet 
alkalmazását 2015. december 31-ig meg 
kell hosszabbítani. A kiszámíthatóság 
érdekében a vámoknak és 

(2) Az Ukrajnát érintő példa nélküli 
biztonsági, politikai és gazdasági 
kihívásokra tekintettel és gazdaságának 
támogatása érdekében döntés született 
arról, hogy az EU a 374/2014/EU 
rendeletben előírt autonóm kereskedelmi 
kedvezmények útján megelőlegezi az EU 
és Ukrajna közötti társulási megállapodás 
I-A. mellékletében meghatározott 
engedményes lista végrehajtását.
Tekintettel a továbbra is Ukrajna előtt álló 
kihívásokra, a 374/2014/EU rendelet 
alkalmazását meg kell hosszabbítani, amíg 
az EU, Ukrajna és az Oroszországi 
Föderáció közötti háromoldalú 
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vámkontingensekhez való hozzáférésnek a 
meghosszabbítást követően is 
ugyanazoknak kell maradniuk, mint a 
2014-re vonatkozóknak.

tárgyalások lezárulnak, és a társulási 
megállapodás IV. címe hatályba lép, vagy 
adott esetben ideiglenesen alkalmazásra 
kerül. A Bizottság legalább évente kétszer 
tájékoztatja a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet a tárgyalások állásáról. A
kiszámíthatóság érdekében a vámoknak és 
vámkontingensekhez való hozzáférésnek a 
meghosszabbítást követően is 
ugyanazoknak kell maradniuk, mint a 
2014-re vonatkozóknak.

Or. en

Indokolás

A lejárat időpontjának rögzítése bizonytalanságot teremtene az Ukrajnában beruházni kívánó 
potenciális befektetőknek.

Módosítás 8
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ukrajnával való társulási 
megállapodás 2. cikke úgy rendelkezik, 
hogy a demokratikus elvek, emberi jogok 
és alapvető szabadságok, valamint a 
jogállamiság elvének tiszteletben tartása, a 
szuverenitás és területi integritás, a határok 
sérthetetlensége és a függetlenség elve 
tiszteletben tartásának előmozdítása, 
valamint a tömegpusztító fegyverek, 
kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik 
terjedésének megakadályozása az említett 
megállapodás alapvető elemeit képezi. 
Ugyanezen elveket Ukrajnának a 
374/2014/EU rendeletben előírt autonóm 
kedvezmények feltételeként is tiszteletben 
kell tartania. A 374/2014/EU rendeletnek 
az uniós gyakorlathoz és más uniós 

(3) Az Ukrajnával való társulási 
megállapodás 2. cikke úgy rendelkezik, 
hogy a demokratikus elvek, emberi jogok 
és alapvető szabadságok, valamint a 
jogállamiság elvének tiszteletben tartása, a 
szuverenitás és területi integritás, a határok 
sérthetetlensége és a függetlenség elve 
tiszteletben tartásának előmozdítása, 
valamint a tömegpusztító fegyverek, 
kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik 
terjedésének megakadályozása az említett 
megállapodás alapvető elemeit képezi. 
Ugyanezen elveket Ukrajnának a 
374/2014/EU rendeletben előírt autonóm
kedvezmények feltételeként is tiszteletben 
kell tartania. A 374/2014/EU rendeletnek 
az uniós gyakorlathoz és más uniós 
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kereskedelempolitikai eszközökhöz való 
hozzáigazítása érdekében helyénvaló 
bevezetni a kedvezmények ideiglenes 
felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben 
Ukrajna nem tartja tiszteletben az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
alapelvét.

kereskedelempolitikai eszközökhöz, 
különösen a GSP-hez való hozzáigazítása 
érdekében helyénvaló bevezetni a 
kedvezmények ideiglenes 
felfüggesztésének lehetőségét, amennyiben 
Ukrajna nem tartja tiszteletben az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
alapelvét. A felfüggesztésre irányuló 
eljárásnak a GSP keretében nyújtott 
kedvezmények felfüggesztésére vonatkozó, 
a 978/2012/EU rendelet 15. cikkében 
meghatározott felfüggesztési eljárást kell 
követnie.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy a megállapodás felfüggesztésére vonatkozó döntés önkényesség vagy az 
átláthatóság hiánya miatt kifogásolható legyen. A 978/2012/EU rendelet 15. cikke strukturált 
és megalapozott eljárást határoz meg.

Módosítás 9
Helmut Scholz
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
374/2014/EK rendelet
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az 4. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„4. cikk

Ideiglenes felfüggesztés

Ha a Bizottság megállapítja, hogy 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a 2. 
cikkben meghatározott feltételek 
teljesítésének elmulasztására, a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkében 
meghatározott tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi 
aktust fogad el az e rendeletben 
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meghatározott preferenciális 
szabályozások teljes vagy részleges 
ideiglenes felfüggesztésére. Ezen 
eljárásnak meg kell felelnie a GSP 
keretében nyújtott kedvezmények 
felfüggesztésére vonatkozó, a 
978/2012/EU rendelet 15. cikkében 
meghatározott eljárásnak. Amennyiben a 
Bizottság megítélése szerint a 
megállapítások indokolttá teszik az 
ideiglenes felfüggesztést, végrehajtási jogi 
aktust fogadhat el, amely csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni.”

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy a megállapodás felfüggesztésére vonatkozó döntés önkényesség vagy az 
átláthatóság hiánya miatt kifogásolható legyen. A 978/2012/EU rendelet 15. cikke strukturált 
és megalapozott eljárást határoz meg.

Módosítás 10
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. december 31-ig kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet az EU, Ukrajna és az 
Oroszországi Föderáció közötti 
háromoldalú tárgyalások lezárultáig és a 
társulási megállapodás IV. címének 
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hatálybalépéséig vagy – adott esetben –
ideiglenes alkalmazásáig kell alkalmazni.
A Bizottság legalább évente kétszer 
tájékoztatja a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet a tárgyalások állásáról.”

Or. en

Módosítás 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. december 31-ig kell 
alkalmazni.

Ez a rendelet a Kereskedelmi 
Világszervezet által megadandó, az ebben 
a rendeletben meghatározott 
vámkedvezményeket engedélyező 
mentességtől függ, ezért azt a mentesség 
hatálybalépésének időpontjától 2015. 
december 31-ig kell alkalmazni.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 
Bizottság közzétesz egy értesítést, amellyel 
tájékoztatja a szereplőket arról, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet melyik napon 
adta meg a mentességet.

Or. en

Indokolás

A Kereskedelmi Világszervezet általi mentesítésre irányuló kérelemmel kapcsolatos szöveg az 
Európai Parlament által a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi 
preferenciák bevezetésével kapcsolatban 2011. május 10-én elfogadott 35. és 36. módosítással 
azonos szövegen alapul (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD).

Módosítás 12
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. december 31-ig kell 
alkalmazni.

E rendelet a Kereskedelmi Világszervezet 
által megadandó, az ebben a rendeletben 
meghatározott vámkedvezményeket 
engedélyező mentességtől függ, ezért a 
mentesség hatálybalépésének időpontjától
2015. december 31-ig alkalmazandó.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 
Bizottság közzétesz egy értesítést, amellyel 
tájékoztatja a szereplőket arról, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet melyik napon 
adta meg a mentességet.

Or. en

Módosítás 13
Salvatore Cicu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. december 31-ig kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet további meghosszabbítás 
nélkül 2015. december 31-ig kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 14
Salvatore Cicu
Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

Ezen intézkedések kivételesek, és 
semmilyen precedenst nem teremtenek.

Or. en

Módosítás 15
Salvatore Cicu
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
374/2014/EK rendelet
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A 7. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

A Bizottság hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
különös hangsúlyt fektetve ezen 
intézkedéseknek az uniós gazdaságra 
gyakorolt hatására.

Or. en


