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Alteração 1
William (The Earl of) Dartmouth
Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão;

1. Recusa-se a aprovar a sua posição em 
primeira leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão;

Or. en

Alteração 2
Helmut Scholz
Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão;

1. Aprova a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

Or. en

Alteração 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão;

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão, realçando que estas medidas 
são propostas enquanto parte integrante 
de um pacote excecional, em resposta à 
situação particular na Ucrânia; as 
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medidas em causa não devem constituir 
um precedente para a política comercial 
da União com outros países; 

Or. en

Alteração 4
William (The Earl of) Dartmouth
Projeto de resolução legislativa
N.º 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

2. Requer à Comissão que lhe submeta de 
novo a sua proposta, se pretender alterá-
la substancialmente ou substituí-la por 
um outro texto;

2. Requer à Comissão que lhe submeta 
qualquer questão relacionada com 
acordos de associação acelerados;

Or. en

Alteração 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Projeto de resolução legislativa
N.º 2-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

2-A. Exorta a Comissão a velar por que as 
preferências pautais previstas no presente 
regulamento sejam autorizadas mediante 
derrogação concedida pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC), ao abrigo 
do artigo I e do artigo XIII do GATT. 
Caso a OMC conceda tal derrogação após 
1 de Novembro de 2014, esta será 
aplicável na data posterior em que 
produzir efeitos.

A Comissão publica um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia para informar 
os operadores da data de concessão da 
derrogação pela Organização Mundial do 
Comércio. Se tal se verificar após 1 de 
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novembro de 2014, a data especificada é a 
data a partir da qual são aplicáveis as 
preferências pautais;

Or. en

Alteração 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 

Or. en

Alteração 7
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em conta as dificuldades sem 
precedentes enfrentadas pela Ucrânia no 
plano político e económico e em termos de 
segurança, e a fim de apoiar a sua 
economia, foi decidido antecipar a 
implementação da lista das concessões que 
figuram no anexo I-A do Acordo de 
Associação entre a UE e a Ucrânia através 
de preferências comerciais autónomas, tal 
como previstas no Regulamento (UE) 
n.º 374/2014. Tendo em conta as 
dificuldades que a Ucrânia ainda enfrenta, 
a aplicação do Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 é prorrogada até 31 de 
dezembro de 2015. Para efeitos de 
previsibilidade, os direitos aduaneiros e o 

Tendo em conta as dificuldades sem 
precedentes enfrentadas pela Ucrânia no 
plano político e económico e em termos de 
segurança, e a fim de apoiar a sua 
economia, foi decidido antecipar a 
implementação da lista das concessões que 
figuram no anexo I-A do Acordo de 
Associação entre a UE e a Ucrânia através 
de preferências comerciais autónomas, tal 
como previstas no Regulamento (UE) 
n.º 374/2014. Tendo em conta as 
dificuldades que a Ucrânia ainda enfrenta, 
a aplicação do Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 é prorrogada até à conclusão 
das negociações tripartidas entre a UE, a 
Ucrânia e a Federação da Rússia e à 
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acesso aos contingentes pautais na 
sequência da prorrogação permanecem os 
mesmos que para 2014.

entrada em vigor, ou, se apropriado, à 
aplicação a título provisório, do Título IV 
do Acordo de Associação. A Comissão 
informa o Conselho e o Parlamento 
Europeu pelo menos duas vezes por ano 
sobre o estado das negociações. Para 
efeitos de previsibilidade, os direitos 
aduaneiros e o acesso aos contingentes 
pautais na sequência da prorrogação 
permanecem os mesmos que para 2014.

Or. en

Justificação

Uma data de expiração fixa seria portadora de incerteza para os potenciais investidores na 
Ucrânia.

Alteração 8
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

3. Segundo o artigo 2.º do Acordo de 
Associação com a Ucrânia, o respeito pelos 
princípios democráticos, direitos humanos 
e liberdades fundamentais e o respeito pelo 
princípio do Estado de direito, a promoção 
do respeito pelos princípios da soberania e 
da integridade territorial, da inviolabilidade 
das fronteiras e da independência, bem 
como a luta contra a proliferação de armas 
de destruição maciça, os materiais conexos 
e respetivos vetores constituem elementos 
essenciais desse Acordo. As preferências 
autónomas previstas no Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 estão também sujeitas ao 
respeito desses mesmos princípios pela 
Ucrânia. A fim de alinhar as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 374/2014 com a 
prática da União e outros instrumentos de 

3. Segundo o artigo 2.º do Acordo de 
Associação com a Ucrânia, o respeito pelos 
princípios democráticos, direitos humanos 
e liberdades fundamentais e o respeito pelo 
princípio do Estado de direito, a promoção 
do respeito pelos princípios da soberania e 
da integridade territorial, da inviolabilidade 
das fronteiras e da independência, bem 
como a luta contra a proliferação de armas 
de destruição maciça, os materiais conexos 
e respetivos vetores constituem elementos 
essenciais desse Acordo. As preferências 
autónomas previstas no Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 estão sujeitas ao respeito 
desses mesmos princípios pela Ucrânia. A 
fim de alinhar as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 374/2014 com a 
prática da União e outros instrumentos de 
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política comercial da UE, convém 
introduzir a possibilidade de suspender 
temporariamente as preferências em caso 
de violação dos princípios fundamentais 
dos direitos humanos, da democracia e do 
Estado de direito por parte da Ucrânia.

política comercial da UE, nomeadamente 
o Sistema de Preferências Generalizadas 
(SPG), convém introduzir a possibilidade 
de suspender temporariamente as 
preferências em caso de violação dos 
princípios fundamentais dos direitos 
humanos, da democracia e do Estado de 
direito por parte da Ucrânia. O processo de 
suspensão deverá seguir o processo de 
suspensão das preferências SPG, como 
definido no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 978/2012.

Or. en

Justificação

Cumpre evitar que uma decisão relativa à suspensão do acordo seja contestada como 
arbitrária ou não transparente. O artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 978/2012 prevê um 
processo estruturado e estabelecido.

Alteração 9
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 4.º

Texto da Comissão Alteração

2-A. O artigo 4.º passa a ter a seguinte 
redação:

"Artigo 4.º

Suspensão temporária

Caso verifique que existem suficientes 
elementos de prova de incumprimento das 
condições previstas no artigo 2.º, a 
Comissão pode, de acordo com o 
procedimento consultivo definido no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011, adotar um ato de execução a 
fim de dar início ao processo visando 
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suspender temporariamente, no todo ou 
em parte, o regime preferencial previsto 
no presente regulamento. Este processo 
segue o processo de suspensão dos 
benefícios do SPG definido no artigo 15.º 
do Regulamento (UE) n.º 978/2012. Se a 
Comissão considerar que os resultados 
justificam uma suspensão temporária, 
é-lhe conferida competência para adotar 
um ato delegado, que só entra em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular."

Or. en

Justificação

Cumpre evitar que uma decisão relativa à suspensão do acordo seja contestada como 
arbitrária ou não transparente. O artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 978/2012 prevê um 
processo estruturado e estabelecido.

Alteração 10
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável até 
31 de dezembro de 2015.

O presente regulamento é aplicável até à 
conclusão das negociações tripartidas 
entre a UE, a Ucrânia e a Federação da 
Rússia e à entrada em vigor, ou, se 
apropriado, à aplicação a título 
provisório, do Título IV do Acordo de 
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Associação. A Comissão informa o 
Conselho e o Parlamento Europeu pelo 
menos duas vezes por ano sobre o estado 
das negociações."

Or. en

Alteração 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável até 
31 de dezembro de 2015.

O presente regulamento está sujeito à 
concessão de uma derrogação pela 
Organização Mundial do Comércio que 
autorize as preferências pautais no 
mesmo previstas, pelo que será aplicável a 
partir da data em que a derrogação 
produzir efeitos até 31 de dezembro de 
2015.

A Comissão publica um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia para informar 
os operadores da data de concessão da 
derrogação pela Organização Mundial do 
Comércio.

Or. en

Justificação

O pedido de derrogação pela Organização Mundial de Comércio baseia-se no mesmo texto 
das alterações 35 e 36 aprovadas em 10 de maio de 2011 pelo Parlamento Europeu sobre 
preferências comerciais autónomas para o Paquistão (COM(2010)0522 - C7-0322/2010 -
2010/0289(COD)).

Alteração 12
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável até 
31 de dezembro de 2015.

O presente regulamento está sujeito à 
concessão de uma derrogação pela 
Organização Mundial do Comércio que 
autorize as preferências pautais no 
mesmo previstas, pelo que será aplicável a 
partir da data em que a derrogação 
produzir efeitos até 31 de dezembro de 
2015.

A Comissão publica um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia para informar 
os operadores da data de concessão da 
derrogação pela Organização Mundial do 
Comércio.

Or. en

Alteração 13
Salvatore Cicu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável até 31 
de dezembro de 2015.

O presente regulamento é aplicável até 31 
de dezembro de 2015, sem qualquer 
prorrogação ulterior.

Or. en

Alteração 14
Salvatore Cicu
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No artigo 7.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:

Estas medidas são de natureza excecional 
e não devem, em caso algum, constituir 
um precedente.

Or. en

Alteração 15
Salvatore Cicu
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – parágrafo 2-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 374/2014
Artigo 7 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No artigo 7.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho em particular sobre o impacto 
destas medidas na economia da UE.

Or. en


