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Pakeitimas 1
William (The Earl of) Dartmouth
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą savo
poziciją, perimdamas Komisijos 
pasiūlymą;

1. nepriima per pirmąjį svarstymą savo
pozicijos, perimdamas Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 2
Helmut Scholz
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą savo 
poziciją, perimdamas Komisijos 
pasiūlymą;

1. priima Komisijos pasiūlymą su 
pakeitimais;

Or. en

Pakeitimas 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą savo 
poziciją, perimdamas Komisijos 
pasiūlymą;

1. priima per pirmąjį svarstymą savo 
poziciją, perimdamas Komisijos 
pasiūlymą, tačiau pabrėžia, kad šios 
priemonės yra siūlomos kaip išimtinio 
priemonių rinkinio dalis, reaguojant į 
specifinę padėtį Ukrainoje. Jos neturėtų 
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būti Sąjungos prekybos politikos kitų šalių 
atžvilgiu precedentas; 

Or. en

Pakeitimas 4
William (The Earl of) Dartmouth
Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti
klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji 
ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba 
pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

2. ragina Komisiją perduoti svarstyti 
Parlamentui visus klausimus, susijusius su 
paspartintos asociacijos susitarimais;

Or. en

Pakeitimas 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją užtikrinti, kad šiame 
reglamente numatytos muitų tarifų 
lengvatos būtų leistinos vadovaujantis 
Pasaulio prekybos organizacijos suteiktu 
atleidimu nuo įsipareigojimų pagal GATT 
I ir XIII straipsnius. Jeigu Pasaulio 
prekybos organizacija tokį atleidimą nuo 
įsipareigojimų suteikia po 2014 m. 
lapkričio 1 d., reglamentas taikomas nuo 
šios vėlesnės atleidimo nuo įsipareigojimų 
įsigaliojimo dienos.

Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo 
ekonominės veiklos vykdytojus 
informuoja apie Pasaulio prekybos 
organizacijos suteikto atleidimo nuo 
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įsipareigojimų datą. Jeigu atleidimo nuo 
įsipareigojimų data yra po 2014 m. 
lapkričio 1 d., pranešime nurodoma data, 
nuo kurios taikomos muitų tarifų 
lengvatos;

Or. en

Pakeitimas 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 7
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į precedento neturinčius su 
saugumu, politika ir ekonomika susijusius 
Ukrainai kylančius uždavinius ir siekiant 
remti šalies ekonomiką, laikantis ES ir 
Ukrainos asociacijos susitarimo I-A priede 
pateikto nuolaidų sąrašo nuspręsta iš 
anksto taikyti Reglamente (ES) 
Nr. 374/2014 numatytas autonomines 
prekybos lengvatas. Atsižvelgiant į 
Ukrainai vis dar kylančius uždavinius, 
Reglamento (ES) Nr. 374/2014 taikymo 
terminas pratęsiamas iki 2015 m. gruodžio 
31 d. Nuspėjamumo sumetimais muitai ir 
galimybės pasinaudoti tarifinėmis 

(2) atsižvelgiant į precedento neturinčius su 
saugumu, politika ir ekonomika susijusius 
Ukrainai kylančius uždavinius ir siekiant 
remti šalies ekonomiką, laikantis ES ir 
Ukrainos asociacijos susitarimo I-A priede 
pateikto nuolaidų sąrašo nuspręsta iš 
anksto taikyti Reglamente (ES) 
Nr. 374/2014 numatytas autonomines 
prekybos lengvatas. Atsižvelgiant į 
Ukrainai vis dar kylančius uždavinius, 
Reglamento (ES) Nr. 374/2014 taikymo 
terminas pratęsiamas iki tol, kol bus 
baigtos trišalės ES, Ukrainos ir Rusijos 
Federacijos derybos ir įsigalios arba 
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kvotomis pratęsus reglamento galiojimo 
terminą turėtų išlikti tokie, kokie nustatyti 
2014 m.;

atitinkamu atveju bus laikinai taikoma 
Asociacijos susitarimo IV antraštinė dalis.
Komisija bent du kartus per metus 
informuos Tarybą ir Europos Parlamentą 
apie derybų padėtį. Nuspėjamumo 
sumetimais muitai ir galimybės pasinaudoti 
tarifinėmis kvotomis pratęsus reglamento 
galiojimo terminą turėtų išlikti tokie, kokie 
nustatyti 2014 m.;

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai nustatyta taikymo pabaigos data sukeltų neaiškumų potencialiems investuotojams 
Ukrainoje.

Pakeitimas 8
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Asociacijos susitarimo su Ukraina 
2 straipsnyje nurodyta, kad pagarba 
demokratijos principams, žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms, teisinės 
valstybės principo laikymasis, skatinimas 
laikytis suvereniteto, teritorinio 
vientisumo, sienų neliečiamumo bei 
nepriklausomybės principų ir kova su 
masinio naikinimo ginklų, susijusių 
medžiagų ir jų siuntimo į taikinį priemonių 
platinimu laikomi esminiais šio susitarimo 
elementais. Reglamente (ES) Nr. 374/2014 
numatytos autonominės lengvatos taip pat
taikomos su sąlyga, kad Ukraina laikosi tų
pačių principų. Kad Reglamentas (ES) 
Nr. 374/2014 atitiktų Sąjungos praktiką ir 
kitas ES prekybos politikos priemones, 
tikslinga numatyti galimybę laikinai 
sustabdyti lengvatų taikymą tais atvejais, 

(3) Asociacijos susitarimo su Ukraina 
2 straipsnyje nurodyta, kad pagarba 
demokratijos principams, žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms, teisinės 
valstybės principo laikymasis, skatinimas 
laikytis suvereniteto, teritorinio 
vientisumo, sienų neliečiamumo bei 
nepriklausomybės principų ir kova su 
masinio naikinimo ginklų, susijusių 
medžiagų ir jų siuntimo į taikinį priemonių 
platinimu laikomi esminiais šio susitarimo 
elementais. Reglamente (ES) Nr. 374/2014 
numatytos autonominės lengvatos 
taikomos su sąlyga, kad Ukraina laikosi tų 
pačių principų. Kad Reglamentas (ES) 
Nr. 374/2014 atitiktų Sąjungos praktiką ir 
kitas ES prekybos politikos priemones,
ypač bendrąją lengvatų sistemą (BLS),
tikslinga numatyti galimybę laikinai 
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kai Ukraina pažeidžia pagrindinius 
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 
valstybės principus;

sustabdyti lengvatų taikymą tais atvejais, 
kai Ukraina pažeidžia pagrindinius 
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 
valstybės principus. Sustabdymo 
procedūra turėtų būti vykdoma pagal BLS 
lengvatų sustabdymo procedūrą, apibrėžtą 
Reglamento (ES) Nr. 978/2012 15 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Derėtų pašalinti galimybę ginčyti sprendimą dėl susitarimo taikymo sustabdymo teigiant, kad 
jis savavališkas arba neskaidrus. Reglamento (ES) Nr. 978/2012 15 straipsnyje numatyta 
įprasta, apibrėžtos struktūros procedūra.

Pakeitimas 9
Helmut Scholz
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Laikinas sustabdymas

Jei Komisija nustato, kad yra užtektinai 
įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje 
išdėstytų sąlygų, ji, laikydamasi 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnyje apibrėžtos patariamosios 
procedūros, priima įgyvendinimo aktą 
siekdama pradėti procedūrą, kuria 
laikinai sustabdomas visų ar dalies šiame 
reglamente numatytų lengvatinių 
priemonių taikymas. Ši procedūra 
vykdoma pagal BLS lengvatų sustabdymo 
procedūrą, apibrėžtą Reglamento (ES) 
Nr. 978/2012 15 straipsnyje. Jei Komisija 
mano, kad nustatytais faktais 
pateisinamas laikinas sustabdymas, jai 
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suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį 
aktą, kuris įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš.“

Or. en

Pagrindimas

Derėtų pašalinti galimybę ginčyti sprendimą dėl susitarimo taikymo sustabdymo teigiant, kad 
jis savavališkas arba neskaidrus. Reglamento (ES) Nr. 978/2012 15 straipsnyje numatyta 
įprasta, apibrėžtos struktūros procedūra.

Pakeitimas 10
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ „Jis taikomas iki tol, kol bus baigtos 
trišalės ES, Ukrainos ir Rusijos 
Federacijos derybos ir įsigalios arba 
atitinkamu atveju bus laikinai taikoma 
Asociacijos susitarimo IV antraštinė dalis.
Komisija bent du kartus per metus 
informuos Tarybą ir Europos Parlamentą 
apie derybų padėtį.“

Or. en

Pakeitimas 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ „Šiam reglamentui taikomas 
reikalavimas, kad jame numatytos muitų 
tarifų lengvatos būtų leistinos 
vadovaujantis Pasaulio prekybos 
organizacijos suteiktu atleidimu nuo 
įsipareigojimų, todėl šis reglamentas 
taikomas nuo atleidimo nuo 
įsipareigojimų įsigaliojimo datos iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo 
ekonominės veiklos vykdytojus 
informuoja apie datą, kurią Pasaulio 
prekybos organizacija suteikė atleidimą 
nuo įsipareigojimų.“

Or. en

Pagrindimas

Prašymas dėl Pasaulio prekybos organizacijos suteikiamo atleidimo nuo įsipareigojimų 
remiasi analogišku tekstu 35 ir 36 pakeitimuose, Europos Parlamento priimtuose 2011 m. 
gegužės 10 d. dėl autonominių prekybos lengvatų taikymo Pakistanui (COM(2010) 0522 –
C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)).

Pakeitimas 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ „Šiam reglamentui taikomas 
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reikalavimas, kad jame numatytos muitų 
tarifų lengvatos būtų leistinos 
vadovaujantis Pasaulio prekybos 
organizacijos suteiktu atleidimu nuo 
įsipareigojimų, todėl šis reglamentas 
taikomas nuo atleidimo nuo 
įsipareigojimų įsigaliojimo datos iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo 
ekonominės veiklos vykdytojus 
informuoja apie datą, kurią Pasaulio 
prekybos organizacija suteikė atleidimą 
nuo įsipareigojimų.“

Or. en

Pakeitimas 13
Salvatore Cicu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d.“ „Jis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d., 
nenumatant pratęsimo galimybės.“

Or. en

Pakeitimas 14
Salvatore Cicu
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 7 straipsnyje įterpiama ši pastraipa:

„Šios priemonės yra išimtinės ir jokiu 
būdu neturi būti laikomos precedentu.“

Or. en

Pakeitimas 15
Salvatore Cicu
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 374/2014
7 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 7 straipsnyje įterpiama ši pastraipa:

„Praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurioje visų pirma išnagrinėja 
šių priemonių poveikį ES ekonomikai.“

Or. en


