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Amendamentul 1
William (The Earl of) Dartmouth
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei;

1. refuză adoptarea poziției sale în primă 
lectură preluând propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 2
Helmut Scholz
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei;

1. adoptă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

Or. en

Amendamentul 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei;

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei, subliniind 
faptul că prezentele măsuri sunt propuse 
în cadrul unui pachet excepțional, ca 
reacție la situația specifică din Ucraina. 
Ele nu ar trebui să constituie un 
precedent în politica comercială a Uniunii 
față de alte țări; 

Or. en
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Amendamentul 4
William (The Earl of) Dartmouth
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou 
în cazul în care intenționează să modifice 
în mod substanțial propunerea sau să o 
înlocuiască cu un alt text;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze în 
legătură cu orice aspect legat de acorduri 
de asociere accelerate;

Or. en

Amendamentul 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

2a. Invită Comisia să se asigure că 
preferințele tarifare stabilite în prezentul 
regulament sunt permise printr-o 
derogare acordată de Organizația 
Mondială a Comerțului în temeiul 
articolelor I și XIII din GATT. În cazul în 
care Organizația Mondială a Comerțului 
acordă o astfel de derogare după 1 
noiembrie 2014, aceasta se aplică de la 
această dată anterioară la care ia efect 
derogarea.

Comisia publică un aviz în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene pentru a
informa operatorii cu privire la data la 
care derogarea este acordată de către 
Organizația Mondială a Comerțului.
După 1 noiembrie 2014 data specificată 
va fi data de la care se aplică preferințele 
tarifare.

Or. en
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Amendamentul 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge
propunerea Comisiei. 

Or. en

Amendamentul 7
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere provocările fără 
precedent în materie de securitate, politică 
și economie cu care se confruntă Ucraina și 
în scopul sprijinirii economiei acesteia, s-a 
decis să se anticipeze aplicarea listei de 
concesii prevăzută în anexa I-A la Acordul 
de asociere dintre UE și Ucraina, prin 
intermediul preferințelor comerciale 
autonome prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 374/2014. Având în vedere provocările 
cu care se confruntă în continuare Ucraina, 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
374/2014 se prelungește până la 31 
decembrie 2015. Din motive de 
previzibilitate, taxele vamale și accesul la 
contingentele tarifare ar trebui să rămână, 
în urma prelungirii, aceleași ca și în 2014.

(2) Având în vedere provocările fără 
precedent în materie de securitate, politică 
și economie cu care se confruntă Ucraina și 
în scopul sprijinirii economiei acesteia, s-a 
decis să se anticipeze aplicarea listei de 
concesii prevăzută în anexa I-A la Acordul 
de asociere dintre UE și Ucraina, prin 
intermediul preferințelor comerciale 
autonome prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 374/2014. Având în vedere provocările 
cu care se confruntă în continuare Ucraina, 
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
374/2014 se prelungește până la încheierea 
negocierilor tripartite între UE, Ucraina 
și Federația Rusă și până la intrarea în 
vigoare a Titlului IV al Acordului de 
asociere sau, după caz, până când acesta 
este aplicat cu titlu provizoriu. Comisia va 
informa Consiliul și Parlamentul cel 
puțin de două ori pe an în legătură cu 
stadiul negocierilor. Din motive de 
previzibilitate, taxele vamale și accesul la 
contingentele tarifare ar trebui să rămână, 
în urma prelungirii, aceleași ca și în 2014.

Or. en
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Justificare

O dată fixă de expirare ar crea nesiguranță pentru potențialii investitori în Ucraina.

Amendamentul 8
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 2 din Acordul de asociere cu 
Ucraina prevede că respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și 
respectarea principiului statului de drept, 
promovarea respectării principiului 
suveranității și al integrității teritoriale, a 
inviolabilității frontierelor și a 
independenței, precum și combaterea 
proliferării armelor de distrugere în masă, a 
materialelor conexe și a vectorilor acestora 
constituie elemente esențiale ale acordului 
respectiv. Preferințele autonome prevăzute 
în Regulamentul (UE) nr. 374/2014 vor fi, 
de asemenea, condiționate de respectarea 
acestor principii de către Ucraina. În scopul 
alinierii Regulamentului (UE) nr. 374/2014
cu practica Uniunii și cu alte instrumente 
ale politicii comerciale a UE, este necesar 
să se introducă posibilitatea de a suspenda 
temporar preferințele în cazul nerespectării 
principiilor fundamentale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept de 
către Ucraina.

(3) Articolul 2 din Acordul de asociere cu 
Ucraina prevede că respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și 
respectarea principiului statului de drept, 
promovarea respectării principiului 
suveranității și al integrității teritoriale, a 
inviolabilității frontierelor și a 
independenței, precum și combaterea 
proliferării armelor de distrugere în masă, a 
materialelor conexe și a vectorilor acestora 
constituie elemente esențiale ale acordului 
respectiv. Preferințele autonome prevăzute 
în Regulamentul (UE) nr. 374/2014 sunt
condiționate de respectarea acestor 
principii de către Ucraina. În scopul 
alinierii Regulamentului (UE) nr. 374/2014
la practica Uniunii și la alte instrumente 
ale politicii comerciale a UE, în special 
SGP, este necesar să se introducă 
posibilitatea de a suspenda temporar 
preferințele în cazul nerespectării 
principiilor fundamentale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept de 
către Ucraina. Procedura de suspendare ar 
trebui să urmeze procedura de suspendare 
a preferințelor SGP definite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

Or. en
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Justificare

Ar trebui evitată contestarea unei decizii privind suspendarea acordului pe motiv că aceasta 
ar fi arbitrară sau netransparentă. Articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prevede 
o procedură structurată și bine stabilită.

Amendamentul 9
Helmut Scholz
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul 
text:

„Articolul 4

Suspendarea temporară

Atunci când constată că există suficiente 
dovezi care indică nerespectarea 
condițiilor stabilite la articolul 2, Comisia 
poate adopta, în conformitate cu 
procedura de consultare definită la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
182/2011, un act de punere în aplicare în 
vederea suspendării temporare, totale sau 
parțiale, a regimurilor preferențiale 
prevăzute în prezentul regulament. 
Această procedură este în conformitate cu 
procedura de suspendare a avantajelor 
SGP definite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012. În cazul 
în care Comisia consideră că dovezile 
justifică suspendarea temporară, ea este 
împuternicită să adopte un act delegat, 
care intră în vigoare numai în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
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obiecțiuni.”

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată contestarea unei decizii privind suspendarea acordului pe motiv că aceasta 
ar fi arbitrară sau netransparentă. Articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prevede 
o procedură structurată și bine stabilită.

Amendamentul 10
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică până la 31 decembrie 2015. Acesta se aplică până la încheierea 
negocierilor tripartite dintre UE, Ucraina 
și Federația Rusă și până la intrarea în 
vigoare a Titlului IV al Acordului de 
asociere sau, după caz, până când acesta 
este aplicat cu titlu provizoriu. Comisia va 
informa Consiliul și Parlamentul cel 
puțin de două ori pe an în legătură cu 
stadiul negocierilor.”

Or. en

Amendamentul 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică până la 31 decembrie 2015. Prezentul regulament este condiționat de 
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acordarea derogării prin care Organizația 
Mondială a Comerțului permite 
instituirea preferințelor tarifare prevăzute 
de regulament și, prin urmare, se aplică 
de la data la care intră în vigoare 
derogarea până la 31 decembrie 2015.

Comisia publică un aviz în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene pentru a 
informa operatorii cu privire la data la 
care derogarea este acordată de către 
Organizația Mondială a Comerțului.

Or. en

Justificare

Cererea de derogare acordată de Organizația Mondială a Comerțului este bazată pe același 
text al amendamentelor 35 și 36 adoptate la 10 mai 2011 de Parlamentul European cu privire
la introducerea unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan 
(COM(2010)0522 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)).

Amendamentul 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică până la 31 decembrie 2015. Prezentul regulament este condiționat de 
acordarea derogării prin care Organizația 
Mondială a Comerțului permite 
instituirea preferințelor tarifare prevăzute 
de regulament și, prin urmare, se aplică 
de la data la care intră în vigoare 
derogarea până la 31 decembrie 2015.

Comisia publică un aviz în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene pentru a 
informa operatorii cu privire la data la 
care derogarea este acordată de către 
Organizația Mondială a Comerțului.
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Amendamentul 13
Salvatore Cicu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică până la 31 decembrie 2015. Se aplică până la 31 decembrie 2015 fără 
prelungiri ulterioare.

Or. en

Amendamentul 14
Salvatore Cicu
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 7, se inserează următorul 
paragraf:

Prezentele măsuri sunt excepționale și nu 
trebuie să reprezintă un precedent în nicio 
circumstanță.

Or. en

Amendamentul 15
Salvatore Cicu
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 374/2014
Articolul 7 – paragraful 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 7, se inserează următorul 
paragraf:

În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a regulamentului, Comisia 
informează Parlamentul European și 
Consiliul, abordând, în special, impactul 
acestor măsuri asupra economiei UE.

Or. en


