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Amendement 1
William (The Earl of) Dartmouth
Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast 
en neemt het voorstel van de Commissie 
over;

1. weigert zijn standpunt in eerste lezing 
vast te stellen door overneming van het 
voorstel van de Commissie;

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz
Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast 
en neemt het voorstel van de Commissie 
over;

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel 
van de Commissie zoals geamendeerd 
door het Parlement;

Or. en

Amendement 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast 
en neemt het voorstel van de Commissie 
over;

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast 
en neemt het voorstel van de Commissie 
over, met de nadrukkelijke kanttekening 
dat deze maatregelen worden voorgesteld 
als onderdeel van een buitengewoon 
pakket, als antwoord op de specifieke 
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situatie in Oekraïne. Zij vormen geen 
precedent voor het handelsbeleid van de 
Unie met andere landen. 

Or. en

Amendement 4
William (The Earl of) Dartmouth
Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging 
indien de Commissie voornemens is 
ingrijpende wijzigingen in haar voorstel 
aan te brengen of dit door een nieuwe 
tekst te vervangen;

2. verzoekt de Commissie om elke kwestie 
die zich voordoet rond een vervroegde 
associatie-overeenkomst aan het 
Parlement voor te leggen;

Or. en

Amendement 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2 bis. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat de tariefpreferenties waarin deze 
verordening voorziet, worden toegestaan 
door een door de 
Wereldhandelsorganisatie verleende 
ontheffing als bedoeld in artikel I en 
artikel XIII van de GATT. Indien de 
Wereldhandelsorganisatie deze ontheffing 
na 1 november 2014 verleent, zal zij van 
toepassing zijn met ingang van de datum 
waarop de ontheffing in werking treedt.

De Commissie publiceert een bericht in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
om marktdeelnemers in kennis te stellen 
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van de datum waarop de 
Wereldhandelsorganisatie de ontheffing 
heeft verleend. Indien deze na 1 november 
2014 valt, is de gespecificeerde datum de 
datum waarop de tariefpreferenties van 
toepassing worden.

Or. en

Amendement 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie. 

Or. en

Amendement 7
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het licht van de ongekende politieke, 
economische en veiligheidsuitdagingen 
waarmee Oekraïne wordt geconfronteerd 
en teneinde de Oekraïense economie te 
ondersteunen, werd besloten om op de 
toepassing van de Lijst van concessies in 
bijlage I-A bij de Associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne vooruit te lopen 
door de autonome handelspreferenties 
waarin Verordening (EU) nr. 374/2014 
voorziet. Gezien de uitdagingen waarmee 
Oekraïne nog steeds wordt geconfronteerd, 
wordt de toepassing van Verordening (EU) 

(2) In het licht van de ongekende politieke, 
economische en veiligheidsuitdagingen 
waarmee Oekraïne wordt geconfronteerd 
en teneinde de Oekraïense economie te 
ondersteunen, werd besloten om op de 
toepassing van de Lijst van concessies in 
bijlage I-A bij de Associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne vooruit te lopen 
door de autonome handelspreferenties 
waarin Verordening (EU) nr. 374/2014 
voorziet. Gezien de uitdagingen waarmee 
Oekraïne nog steeds wordt geconfronteerd, 
wordt de toepassing van Verordening (EU) 
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nr. 374/2014 verlengd tot en met 31 
december 2015. Met het oog op de 
voorspelbaarheid moeten de douanerechten 
en de toegang tot de tariefcontingenten na 
de verlenging dezelfde blijven als die voor 
2014. 

nr. 374/2014 verlengd totdat de tripartiete 
onderhandelingen tussen de EU, 
Oekraïne en de Russische Federatie zijn 
afgerond en Titel IV van de 
associatieovereenkomst in werking treedt 
c.q. voorlopige toepassing vindt. De 
Commissie brengt de Raad en het 
Europees Parlement ten minste tweemaal 
per jaar op de hoogte van de stand van de 
onderhandelingen. Met het oog op de 
voorspelbaarheid moeten de douanerechten 
en de toegang tot de tariefcontingenten na 
de verlenging dezelfde blijven als die voor 
2014.

Or. en

Motivering

Een vaste afloopdatum zou onzekerheid scheppen voor mogelijke investeerders in Oekraïne.

Amendement 8
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens artikel 2 van de 
Associatieovereenkomst met Oekraïne 
vormen de eerbiediging van de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, het respect voor de rechtsstaat, 
de bevordering van respect voor de 
beginselen van soevereiniteit en territoriale 
integriteit, onschendbaarheid van de 
grenzen en onafhankelijkheid, evenals de 
strijd tegen massavernietigingswapens, 
daarmee samenhangende materialen en de 
overbrengingsmiddelen daarvoor, 
essentiële elementen van die 
overeenkomst. De autonome preferenties 
waarin Verordening (EU) nr. 374/2014 

(3) Volgens artikel 2 van de 
Associatieovereenkomst met Oekraïne 
vormen de eerbiediging van de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, het respect voor de rechtsstaat, 
de bevordering van respect voor de 
beginselen van soevereiniteit en territoriale 
integriteit, onschendbaarheid van de 
grenzen en onafhankelijkheid, evenals de 
strijd tegen massavernietigingswapens, 
daarmee samenhangende materialen en de 
overbrengingsmiddelen daarvoor, 
essentiële elementen van die 
overeenkomst. De autonome preferenties 
waarin Verordening (EU) nr. 374/2014 
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voorziet, zijn ook afhankelijk van de 
naleving van deze beginselen door 
Oekraïne. Om Verordening (EU) 
nr. 374/2014 in overeenstemming te 
brengen met de praktijk van de Unie en 
andere handelspolitieke instrumenten van 
de EU, is het dienstig te voorzien in de 
mogelijkheid om de preferenties tijdelijk 
op te schorten indien Oekraïne de 
grondbeginselen van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat niet 
eerbiedigt.

voorziet, zijn afhankelijk van de naleving 
van deze beginselen door Oekraïne. Om 
Verordening (EU) nr. 374/2014 in 
overeenstemming te brengen met de 
praktijk van de Unie en andere 
handelspolitieke instrumenten van de EU, 
met name het SAP, is het dienstig te 
voorzien in de mogelijkheid om de 
preferenties tijdelijk op te schorten indien 
Oekraïne de grondbeginselen van de 
mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat niet eerbiedigt. De schorsing 
dient te geschieden volgens de procedure 
voor schorsing van SAP-preferenties zoals 
geregeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 978/2012.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat een besluit tot schorsing van de overeenkomst als willekeurig of 
ondoorzichtig zou kunnen worden aangevochten. Artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
978/2012 voorziet in een gestructureerde en gevestigde procedure.

Amendement 9
Helmut Scholz
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

Tijdelijke schorsing

Indien de Commissie oordeelt dat er 
voldoende bewijs is dat de in artikel 2 
vastgelegde voorwaarden niet worden 
nageleefd, stelt zij overeenkomstig de in 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 bedoelde 
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raadplegingsprocedure een 
uitvoeringsbesluit vast tot inleiding van de 
procedure voor tijdelijke schorsing, geheel 
of ten dele, van de in deze verordening 
bedoelde preferentiële regelingen.  Deze 
schorsing geschiedt volgens de procedure 
voor schorsing van SAP-preferenties zoals 
geregeld in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 978/2012. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat haar 
bevindingen een tijdelijke schorsing 
rechtvaardigen, is zij bevoegd een 
gedelegeerde handeling vast te stellen, die 
alleen in werking treedt indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn van twee maanden de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken."

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat een besluit tot schorsing van de overeenkomst als willekeurig of 
ondoorzichtig zou kunnen worden aangevochten. Artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
978/2012 voorziet in een gestructureerde en gevestigde procedure.

Amendement 10
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Zij is van toepassing tot en met 31 3) Zij is van toepassing totdat de tripartiete 
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december 2015."; onderhandelingen tussen de EU, 
Oekraïne en de Russische Federatie zijn 
afgerond en Titel IV van de 
associatieovereenkomst in werking treedt 
c.q. voorlopige toepassing vindt. De 
Commissie brengt de Raad en het 
Europees Parlement ten minste tweemaal 
per jaar van de stand van de 
onderhandelingen op de hoogte.

Or. en

Amendement 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "Zij is van toepassing tot en met 31 
december 2015.";

3) Voor deze verordening is een door de 
Wereldhandelsorganisatie te verlenen 
ontheffing nodig waarin de 
tariefpreferenties waarin deze 
verordening voorziet worden toegestaan, 
en daarom zal zij van toepassing zijn
vanaf  de datum waarop de ontheffing in 
werking treedt tot en met 31 december 
2015.

De Commissie publiceert een bericht in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
om marktdeelnemers in kennis te stellen 
van de datum waarop de 
Wereldhandelsorganisatie de ontheffing 
heeft verleend.

Or. en

Motivering

Het vereiste van een door de Wereldhandelsorganisatie te verlenen ontheffing is gebaseerd op 
de identieke tekst van de amendementen 35 en 36 die op 10 mei 2011 door het Europees 
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Parlement werden aangenomen op het verslag over autonome handelspreferenties voor 
Pakistan COM(2010)0522 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) .

Amendement 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3) Zij is van toepassing tot en met 31 
december 2015.";

3) Voor deze verordening is een door de 
Wereldhandelsorganisatie te verlenen 
ontheffing nodig waarin de 
tariefpreferenties waarin deze 
verordening voorziet worden toegestaan, 
en daarom zal zij van toepassing zijn 
vanaf  de datum waarop de ontheffing in 
werking treedt tot en met 31 december 
2015.

De Commissie publiceert een bericht in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
om marktdeelnemers in kennis te stellen 
van de datum waarop de 
Wereldhandelsorganisatie de ontheffing 
heeft verleend.

Or. en

Amendement 13
Salvatore Cicu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) Zij is van toepassing tot en met 31 3) Zij is van toepassing tot en met 31 
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december 2015; december 2015 zonder mogelijkheid van 
verdere verlenging.

Or. en

Amendement 14
Salvatore Cicu
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Aan artikel 7 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

Deze maatregelen zijn uitzonderlijk en 
mogen in geen geval als precedent dienen.

Or. en

Amendement 15
Salvatore Cicu
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 374/2014
Artikel 7 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter) In artikel 7 wordt de volgende 
alinea ingevoegd:

Zes maanden na inwerkingtreding van 
deze verordening brengt de Commissie 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad waarin zij in het bijzonder 
ingaat op het effect van deze maatregelen 
op de economie in de EU.

Or. en



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

NL


