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Grozījums Nr. 1
William (The Earl of) Dartmouth

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, 
atbalstot Komisijas priekšlikumu;

1. atsakās pirmajā lasījumā pieņemt
nostāju, ar kuru tiktu atbalstīts Komisijas 
priekšlikums;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Helmut Scholz
Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 
izklāstīto nostāju;

1. pieņem Komisijas grozīto priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, 
atbalstot Komisijas priekšlikumu;

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, 
atbalstot Komisijas priekšlikumu un 
uzsverot, ka šie pasākumi tiek ierosināti 
saistībā ar ārkārtas paketi, lai reaģētu uz 
īpašo situāciju Ukrainā. Tos nedrīkstētu 
uzskatīt par precedentu, īstenojot 
Savienības tirdzniecības politiku ar citām 
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valstīm; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
William (The Earl of) Dartmouth
Normatīvās rezolūcijas projekts
2. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt 
vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo 
priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar 
citu tekstu;

2. aicina Komisiju Parlamentam iesniegt 
visus priekšlikumus par paātrinātas 
asociācijas nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju nodrošināt, lai šajā 
regulā paredzētās tarifu preferences tiktu 
atļautas, Pasaules Tirdzniecības 
organizācijai pieņemot atbrīvojumu no 
saistību izpildes, kura izdošana ir noteikta 
GATT I un XIII pantā. Ja Pasaules 
Tirdzniecības organizācija šādu 
atbrīvojumu no saistību izpildes piešķir 
pēc 2014. gada 1. novembra, regulu 
piemēro, sākot ar attiecīgo vēlāko datumu, 
kurā atbrīvojums stājas spēkā.



AM\1037302LV.doc 5/11 PE539.824v01-00

LV

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru 
informē iesaistītās personas par datumu, 
kurā Pasaules Tirdzniecības organizācija 
apmierināja lūgumu atbrīvot no saistību 
izpildes. Ja to piešķir pēc 2014. gada 
1. novembra, tad paziņojumā iekļauj 
datumu, kurā tarifu preferences stājas
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Regulas priekšlikums
–

Proposal for rejection

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ņemot vērā bezprecedenta drošības, 
politiskās un ekonomiskās problēmas, 
kuras jārisina Ukrainai, un lai atbalstītu tās 
ekonomiku, tika izlemts Asociācijas 
nolīguma starp ES un Ukrainu I-A 
pielikumā ietverto koncesiju sarakstu 
īstenot priekšlaikus, izmantojot autonomas 
tirdzniecības preferences, kas paredzētas 
Regulā (ES) Nr. 374/2014. Ņemot vērā 

(2) Ņemot vērā bezprecedenta drošības, 
politiskās un ekonomiskās problēmas, 
kuras jārisina Ukrainai, un lai atbalstītu tās 
ekonomiku, tika izlemts Asociācijas 
nolīguma starp ES un Ukrainu I-A 
pielikumā ietverto koncesiju sarakstu 
īstenot priekšlaikus, izmantojot autonomas 
tirdzniecības preferences, kas paredzētas 
Regulā (ES) Nr. 374/2014. Ņemot vērā 
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problēmas, ar kurām joprojām saskaras 
Ukraina, Regulas (ES) Nr. 374/2014 
piemērošanas termiņu pagarina līdz 
2015. gada 31. decembrim. Lai 
nodrošinātu paredzamību, pagarinātajā 
periodā jāsaglabā tie paši 2014. gadā 
piemērotie noteikumi par muitas 
nodokļiem un tarifu kvotu pieejamību. 

problēmas, ar kurām joprojām saskaras 
Ukraina, Regulas (ES) Nr. 374/2014 
piemērošanas termiņu pagarina līdz brīdim, 
kad noslēdzas ES, Ukrainas un Krievijas 
Federācijas trīspusējās sarunas un kad 
stājas spēkā vai vajadzības gadījumā tiek 
piemērota uz laiku Asociācijas nolīguma 
IV sadaļa. Komisija vismaz divreiz gadā 
informē Padomi un Eiropas Parlamentu 
par sarunu rezultātiem. Lai nodrošinātu 
paredzamību, pagarinātajā periodā 
jāsaglabā tie paši 2014. gadā piemērotie 
noteikumi par muitas nodokļiem un tarifu 
kvotu pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš noteikts beigu datums iespējamiem investoriem Ukrainā radītu neskaidrību.

Grozījums Nr. 8
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Asociācijas nolīguma ar Ukrainu 2. 
pantā paredzēts, ka demokrātijas principu, 
cilvēktiesību, pamatbrīvību, tiesiskuma 
principa ievērošana, suverenitātes un 
teritoriālās integritātes, robežu 
neaizskaramības un neatkarības principu 
ievērošanas veicināšana un cīņa pret masu 
iznīcināšanas ieroču un ar tiem saistītu 
materiālu izplatīšanu un to piegādes 
līdzekļiem ir minētā nolīguma būtiskas 
sastāvdaļas. Regulā (ES) Nr. 374/2014 
paredzētās autonomās preferences arī 
piešķir ar noteikumu, ka arī Ukraina 
ievēros minētos principus. Lai Regulu (ES) 
Nr. 374/2014 pielāgotu Savienības praksei 
un citiem ES tirdzniecības instrumentiem, 

(3) Asociācijas nolīguma ar Ukrainu 2. 
pantā paredzēts, ka demokrātijas principu, 
cilvēktiesību, pamatbrīvību, tiesiskuma 
principa ievērošana, suverenitātes un 
teritoriālās integritātes, robežu 
neaizskaramības un neatkarības principu 
ievērošanas veicināšana un cīņa pret masu 
iznīcināšanas ieroču un ar tiem saistītu 
materiālu izplatīšanu un to piegādes 
līdzekļiem ir minētā nolīguma būtiskas 
sastāvdaļas. Regulā (ES) Nr. 374/2014 
paredzētās autonomās preferences piešķir 
ar noteikumu, ka Ukraina ievēros minētos 
principus. Lai Regulu (ES) Nr. 374/2014
pielāgotu Savienības praksei un citiem ES 
tirdzniecības instrumentiem, jo īpaši 
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ir lietderīgi paredzēt iespēju uz laiku 
apturēt preferences gadījumā, ja Ukraina 
neievēro cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma pamatprincipus.

vispārējai preferenču shēmai (VPS), ir 
lietderīgi paredzēt iespēju uz laiku apturēt 
preferences gadījumā, ja Ukraina neievēro 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipus. Pagaidu apturēšanas 
procedūrai būtu jāatbilst VPS atcelšanas 
uz laiku procedūrai, kas ir noteikta 
Regulas (ES) 978/2012 15. pantā.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut to, ka lēmumu par atcelšanu uz laiku varētu apstrīdēt kā nepamatotu vai 
nepārredzamu. Regulas (ES) 978/2012 15. pantā ir noteikta strukturēta un iedibinājusies 
procedūra.

Grozījums Nr. 9
Helmut Scholz
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 374/2014
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

„4. pants

Apturēšana uz laiku

Ja Komisija uzskata, ka ir gūts pietiekams 
skaits pierādījumu par 2. pantā minēto 
nosacījumu neievērošanu, tā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantā 
noteikto konsultēšanās procedūru pieņem 
īstenošanas aktu, lai sāktu šajā regulā 
paredzētā preferenču režīma pilnīgas vai 
daļējas pagaidu apturēšanas procedūru.
Jānodrošina šīs procedūras atbilstība 
Regulas (ES) Nr. 978/2012 15. pantā 
noteiktajai VPS priekšrocību atcelšanas 
uz laiku procedūrai. Ja Komisija uzskata, 
ka ir konstatēts pamats apturēt uz laiku, 
tai ir tiesības pieņemt deleģēto aktu, kurš 
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stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.”

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut to, ka lēmumu par atcelšanu uz laiku varētu apstrīdēt kā nepamatotu vai 
nepārredzamu. Regulas (ES) 978/2012 15. pantā ir noteikta strukturēta un iedibinājusies 
procedūra.

Grozījums Nr. 10
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro līdz 2015. gada
31. decembrim.

To piemēro līdz brīdim, kad noslēdzas ES, 
Ukrainas un Krievijas Federācijas 
trīspusējās sarunas un kad stājas spēkā 
vai vajadzības gadījumā tiek piemērota uz 
laiku Asociācijas nolīguma IV sadaļa. 
Komisija vismaz divreiz gadā informē 
Padomi un Eiropas Parlamentu par 
sarunu rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Īstenojot šo regulu, piemēro Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikto 
atbrīvojumu no saistību izpildes, ar kuru 
atļauj šajā regulā noteiktās tarifu 
preferences, un tāpēc regula ir spēkā no 
datuma, kurā stājas spēkā atbrīvojums no 
saistību izpildes, līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru 
informē iesaistītās personas par datumu, 
kurā Pasaules Tirdzniecības organizācija 
apmierināja lūgumu atbrīvot no saistību 
izpildes.

Or. en

Pamatojums

Pasaules tirdzniecības organizācijai adresētais lūgums ir balstīts uz to pašu Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 10. maijā pieņemto 35. un 36. grozījumu tekstu par autonomām 
tirdzniecības preferencēm attiecībā uz Pakistānu (COM(2010)0522 - C7-0322/2010 -
2010/0289(COD)).

Grozījums Nr. 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Īstenojot šo regulu, piemēro Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas noteikto 
atbrīvojumu no saistību izpildes, ar kuru 
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atļauj šajā regulā noteiktās tarifu 
preferences, un tāpēc regula ir spēkā no 
datuma, kurā stājas spēkā atbrīvojums no 
saistību izpildes, līdz 2015. gada 
31. decembrim

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru 
informē iesaistītās personas par datumu, 
kurā Pasaules Tirdzniecības organizācija 
apmierināja lūgumu atbrīvot no saistību 
izpildes.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Salvatore Cicu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro līdz 2015. gada 31. 
decembrim.

To piemēro līdz 2015. gada 31. decembrim 
bez tiesībām pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Salvatore Cicu
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:

„Šie pasākumi ir ārkārtas pasākumi un 
nekādā veidā nav uzskatāmi par 
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precedentu.”

Or. en

Grozījums Nr. 15
Salvatore Cicu
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)
Regula (ES) Nr. 374/2014
7. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:

„Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, īpašu 
uzmanību pievēršot šo pasākumu ietekmei 
uz ES ekonomiku.”

Or. en


