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Poprawka 1
William (The Earl of) Dartmouth
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza swoje stanowisko w 
pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek 
Komisji;

1. odmawia zatwierdzenia swojego 
stanowiska w pierwszym czytaniu, 
przyjmując wniosek Komisji;

Or. en

Poprawka 2
Helmut Scholz
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza swoje stanowisko w 
pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek 
Komisji;

1. przyjmuje wniosek Komisji wraz ze 
zmianami;

Or. en

Poprawka 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza swoje stanowisko w 
pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek 
Komisji;

1. zatwierdza swoje stanowisko w 
pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek 
Komisji i podkreślając, że środki te 
proponowane są jako część pakietu 
nadzwyczajnego w odpowiedzi na 
szczególną sytuację na Ukrainie;
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podkreśla, że nie powinny one stanowić 
precedensu dla polityki handlowej Unii z 
innymi krajami; 

Or. en

Poprawka 4
William (The Earl of) Dartmouth
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2. zwraca się do Komisji o ponowne
przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzić znaczące zmiany do 
swojego wniosku lub zastąpić go innym 
tekstem;

2. zwraca się do Komisji o przekazanie mu
wszelkich spraw związanych z 
przyspieszonymi procedurami zawierania 
układów o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2a. wzywa Komisję do zadbania o ty, by 
preferencje taryfowe przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu zostały 
dopuszczone na podstawie zwolnienia 
przyznanego przez Światową Organizację 
Handlu na mocy art. I i art. XIII GATT; 
w przypadku przyznania takiego 
zwolnienia przez Światową Organizację 
Handlu po dniu 1 listopada 2014 r. 
niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia, w którym zwolnienie staje się 
skuteczne;

Komisja publikuje zawiadomienie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
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w celu poinformowania podmiotów 
gospodarczych o dacie przyznania 
zwolnienia przez Światową Organizację 
Handlu; jeżeli zwolnienie zostanie 
przyznane po 1 listopada 2014 r., podana 
data jest datą, od której obowiązują 
preferencje taryfowe;

Or. en

Poprawka 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji. 

Or. en

Poprawka 7
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Mając na uwadze niespotykane dotąd 
zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz 
problemy polityczne i gospodarcze, z 
jakimi boryka się Ukraina, a także w celu 
wsparcia gospodarki tego kraju podjęto 
decyzję o wyprzedzeniu wdrożenia listy 
koncesyjnej wskazanej w załączniku I-A 
do układu o stowarzyszeniu między UE i 
Ukrainą poprzez wprowadzenie 
autonomicznych preferencji handlowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
374/2014. Mając na uwadze wyzwania, 

(2) Mając na uwadze niespotykane dotąd 
zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz 
problemy polityczne i gospodarcze, z 
jakimi boryka się Ukraina, a także w celu 
wsparcia gospodarki tego kraju podjęto 
decyzję o wyprzedzeniu wdrożenia listy 
koncesyjnej wskazanej w załączniku I-A 
do układu o stowarzyszeniu między UE i 
Ukrainą poprzez wprowadzenie 
autonomicznych preferencji handlowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
374/2014. Mając na uwadze wyzwania, 
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przed którymi stoi Ukraina, stosowanie 
rozporządzenia (UE) nr 374/2014 zostaje 
przedłużone do dnia 31 grudnia 2015 r. W 
celu zapewnienia przewidywalności, 
należności celne i dostęp do kontyngentów 
taryfowych powinny, w konsekwencji tego 
przedłużenia, pozostać na poziomie z 2014 
r.

przed którymi stoi Ukraina, stosowanie 
rozporządzenia (UE) nr 374/2014 zostaje 
przedłużone do momentu zakończenia 
negocjacji trójstronnych między UE, 
Ukrainą i Federacją Rosyjską oraz do 
chwili wejścia w życie lub – w stosownych 
przypadkach – tymczasowego stosowania 
postanowień tytułu IV układu o 
stowarzyszeniu. Komisja będzie co 
najmniej dwa razy do roku informować 
Radę i Parlament Europejski o postępach
w negocjacjach. W celu zapewnienia 
przewidywalności, należności celne i 
dostęp do kontyngentów taryfowych 
powinny, w konsekwencji tego 
przedłużenia, pozostać na poziomie z 2014 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie daty przedłużenia spowodowałoby niepewność wśród potencjalnych inwestorów 
na Ukrainie.

Poprawka 8
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 2 układu o stowarzyszeniu z 
Ukrainą wskazano, że poszanowanie zasad 
demokratycznych, praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz 
poszanowanie zasady praworządności, a 
także propagowanie poszanowania zasady 
suwerenności i integralności terytorialnej, 
nienaruszalności granic i niepodległości 
oraz zwalczanie rozprzestrzeniania broni 
masowego rażenia, związanych z nią 
materiałów oraz systemów ich 

(3) W art. 2 układu o stowarzyszeniu z 
Ukrainą wskazano, że poszanowanie zasad 
demokratycznych, praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz 
poszanowanie zasady praworządności, a 
także propagowanie poszanowania zasady 
suwerenności i integralności terytorialnej, 
nienaruszalności granic i niepodległości 
oraz zwalczanie rozprzestrzeniania broni 
masowego rażenia, związanych z nią 
materiałów oraz systemów ich 
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przenoszenia stanowią istotne elementy 
tego układu. Autonomiczne preferencje 
przyznane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 374/2014 również podlegają 
poszanowaniu tych samych zasad przez 
Ukrainę. W celu ujednolicenia przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 374/2014 z unijną 
praktyką i innymi środkami polityki 
handlowej UE, należy wprowadzić 
możliwość czasowego zawieszenie tych 
preferencji w przypadku naruszenia 
poszanowania podstawowych zasad 
dotyczących praw człowieka, demokracji i 
praworządności przez Ukrainę.

przenoszenia stanowią istotne elementy 
tego układu. Autonomiczne preferencje 
przyznane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 374/2014 podlegają poszanowaniu 
tych samych zasad przez Ukrainę. W celu 
ujednolicenia przepisów rozporządzenia
(UE) nr 374/2014 z unijną praktyką i 
innymi środkami polityki handlowej UE,
zwłaszcza z GSP, należy wprowadzić 
możliwość czasowego zawieszenia tych 
preferencji w przypadku naruszenia 
poszanowania podstawowych zasad 
dotyczących praw człowieka, demokracji i 
praworządności przez Ukrainę. Procedura 
zawieszenia powinna odpowiadać 
procedurze zawieszenia preferencji GSP, 
określonej w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 978/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której decyzja w sprawie zawieszenia układu mogłaby zostać 
zakwestionowana jako arbitralna lub pozbawiona przejrzystości. Artykuł 15 rozporządzenia 
(UE) nr 978/2012 ustanawia odpowiednią procedurę.

Poprawka 9
Helmut Scholz
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Tymczasowe zawieszenie

Jeżeli Komisja uzna, że istnieją 
wystarczające dowody na 
nieprzestrzeganie warunków określonych 
w art. 2, zgodnie z procedurą doradczą 
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określoną w art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011 Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy w celu wszczęcia procedury 
tymczasowego zawieszenia całości lub 
części preferencyjnych uzgodnień 
zawartych w tym rozporządzeniu.
Procedura ta jest zgodna z procedurą 
zawieszenia preferencji GSP, określoną w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
Jeżeli Komisja uzna, że ustalenia 
uzasadniają wprowadzenie tymczasowego 
zawieszenia, jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego, który wchodzi w życie 
tylko wtedy, jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub jeśli przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której decyzja w sprawie zawieszenia układu mogłaby zostać 
zakwestionowana jako arbitralna lub pozbawiona przejrzystości. Artykuł 15 rozporządzenia 
(UE) nr 978/2012 ustanawia odpowiednią procedurę.

Poprawka 10
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do
dnia 31 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do
momentu zakończenia negocjacji 
trójstronnych między UE, Ukrainą i 
Federacją Rosyjską oraz do chwili wejścia 
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w życie lub – w stosownych przypadkach –
tymczasowego stosowania postanowień 
tytułu IV układu o stowarzyszeniu.
Komisja będzie co najmniej dwa razy do 
roku informować Radę i Parlament 
Europejski o postępach w negocjacjach.

Or. en

Poprawka 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie podlega 
zwolnieniu przyznanemu przez Światową 
Organizację Handlu, zezwalającemu na 
preferencje taryfowe w nim wymienione, a 
zatem stosuje się ono od dnia, w którym 
zwolnienie staje się skuteczne, do dnia 31 
grudnia 2015 r.

Komisja publikuje zawiadomienie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w celu poinformowania podmiotów 
gospodarczych o dacie przyznania 
zwolnienia przez Światową Organizację 
Handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek o zwolnienie przyznane przez Światową Organizację Handlu jest oparty na tym 
samym tekście, co poprawki 35 i 36 przyjęte w dniu 10 maja 2011 r. przez Parlament 
Europejski w sprawie autonomicznych preferencji handlowych dla Pakistanu 
(COM(2010)0522 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) .
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Poprawka 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie podlega 
zwolnieniu przyznanemu przez Światową 
Organizację Handlu, zezwalającemu na 
preferencje taryfowe w nim wymienione, a 
zatem stosuje się ono od dnia, w którym 
zwolnienie staje się skuteczne, do dnia 31 
grudnia 2015 r.

Komisja publikuje zawiadomienie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w celu poinformowania podmiotów 
gospodarczych o dacie przyznania 
zwolnienia przez Światową Organizację 
Handlu.

Or. en

Poprawka 13
Salvatore Cicu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
dnia 31 grudnia 2015 r. z brakiem 
możliwości dalszego przedłużenia.

Or. en
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Poprawka 14
Salvatore Cicu
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

Powyższe środki mają charakter 
wyjątkowy i w żadnym wypadku nie mogą 
stanowić precedensu.

Or. en

Poprawka 15
Salvatore Cicu
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 374/2014
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

Komisja zdaje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, zwracając w 
szczególności uwagę na skutki tych 
środków dla gospodarki UE.

Or. en


