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Ändringsförslag 1
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående
ståndpunkt vid första behandlingen genom 
att godta kommissionens förslag.

1. Europaparlamentet antar inte sin
ståndpunkt vid första behandlingen genom 
att godta kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 2
Helmut Scholz

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen 
genom att godta kommissionens förslag.  

1. Europaparlamentet antar kommissionens 
förslag såsom ändrat av parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen genom 

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen genom 
att godta kommissionens förslag, med 
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att godta kommissionens förslag. betoning på att dessa åtgärder föreslås 
som del av ett exceptionellt paket som 
respons på den specifika situationen i 
Ukraina. Åtgärderna får inte utgöra 
något prejudikat för EU:s handelspolitik 
gentemot andra länder.

Or. en

Ändringsförslag 4
William (The Earl of) Dartmouth

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en ny text 
för parlamentet om den har för avsikt att 
väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta 
det med ett nytt.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att hänföra varje ärende 
som avser påskyndade associeringsavtal 
till parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att de 
tullförmåner som föreskrivs i denna 
förordning blir tillåtna genom ett 
undantag som beviljas av 
Världshandelsorganisationen enligt 
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artiklarna I och XIII i Gatt. Om WTO 
beviljar ett sådant undantag efter den 
1 november 2014, ska detta tillämpas från 
detta senare datum då undantaget träder i 
kraft.

Kommissionen ska offentliggöra ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning för att informera 
aktörerna om det datum då undantaget 
beviljas av WTO. Om det sker efter den 1 
november 2014 ska det fastställda datumet 
var det datum från vilket tullförmånerna 
gäller.

Or. en

Ändringsförslag 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Mot bakgrund av de exempellösa 
säkerhetsmässiga, politiska och 
ekonomiska utmaningar som Ukraina står 
inför, och för att stödja dess ekonomi, 
beslutades det att föregripa genomförandet 

(2) Mot bakgrund av de exempellösa 
säkerhetsmässiga, politiska och 
ekonomiska utmaningar som Ukraina står 
inför, och för att stödja dess ekonomi, 
beslutades det att föregripa genomförandet 
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av den lista över medgivanden som 
fastställs i bilaga I-A till 
associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 
genom de autonoma handelsförmåner som 
föreskrivs i förordning (EU) nr 374/2014.
Med tanke på de utmaningar som Ukraina 
fortfarande står inför bör tillämpningen av 
förordning (EU) nr 374/2014 förlängas till 
och med den 31 december 2015. I syfte att 
erbjuda förutsägbara förhållanden bör 
tullar och tillgång till tullkvoter under 
förlängningen vara desamma som under 
2014.

av den lista över medgivanden som 
fastställs i bilaga I-A till 
associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 
genom de autonoma handelsförmåner som 
föreskrivs i förordning (EU) nr 374/2014.
Med tanke på de utmaningar som Ukraina 
fortfarande står inför bör tillämpningen av 
förordning (EU) nr 374/2014 förlängas tills 
trepartsförhandlingarna mellan EU, 
Ukraina och Ryska federationen har 
slutförts och rubrik IV i 
associeringsavtalet träder i kraft eller i 
förekommande fall tillämpas provisoriskt.
Kommissionen ska informera rådet och 
Europaparlamentet åtminstone två gånger 
per år om hur förhandlingarna fortlöper. 
I syfte att erbjuda förutsägbara 
förhållanden bör tullar och tillgång till 
tullkvoter under förlängningen vara 
desamma som under 2014.

Or. en

Motivering

Ett fast slutdatum skulle skapa osäkerhet för potentiella investerare i Ukraina.

Ändringsförslag 8
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 2 i associeringsavtalet med 
Ukraina fastställs att respekten för 
demokratiska principer, mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter och 
respekt för rättsstatsprincipen, främjande 
av respekten för principerna om suveränitet 
och territoriell integritet, gränsernas 

(3) I artikel 2 i associeringsavtalet med 
Ukraina fastställs att respekten för 
demokratiska principer, mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter och 
respekt för rättsstatsprincipen, främjande 
av respekten för principerna om suveränitet 
och territoriell integritet, gränsernas 
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okränkbarhet och oberoende, samt 
bekämpande av spridning av 
massförstörelsevapen, därmed 
sammanhängande material och bärare av 
sådana vapen utgör väsentliga 
beståndsdelar av det avtalet. Ukrainas 
respekt för dessa principer bör också vara
en förutsättning för de autonoma 
handelsförmåner som beviljas enligt 
förordning (EU) nr 374/2014. I syfte att 
anpassa förordning (EU) nr 374/2014 till 
unionens praxis och andra av EU:s 
handelspolitiska instrument är det lämpligt 
att införa möjligheten att tillfälligt upphäva 
förmånsordningarna i de fall Ukraina 
underlåter att respektera de grundläggande 
principerna om mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstat.

okränkbarhet och oberoende, samt 
bekämpande av spridning av 
massförstörelsevapen, därmed 
sammanhängande material och bärare av 
sådana vapen utgör väsentliga 
beståndsdelar av det avtalet. Ukrainas 
respekt för dessa principer är också en 
förutsättning för de autonoma 
handelsförmåner som beviljas enligt 
förordning (EU) nr 374/2014.. I syfte att 
anpassa förordning (EU) nr 374/2014 till 
unionens praxis och andra av EU:s 
handelspolitiska instrument, särskilt det 
allmänna preferenssystemet, är det 
lämpligt att införa möjligheten att tillfälligt 
upphäva förmånsordningarna i de fall 
Ukraina underlåter att respektera de 
grundläggande principerna om mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstat.
Förfarandet för upphävande bör följa det 
förfarande för upphävande av 
förmånsbehandlingen inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet enligt 
definitionen i artikel 15 i förordning (EU) 
nr 978/2012.

Or. en

Motivering

Det bör undvikas att ett beslut om upphävande av avtalet ska kunna ifrågasättas som 
godtyckligt eller icke transparent. Artikel 15 i förordning (EU) nr 978/2012 erbjuder ett 
strukturerat och etablerat förfarande. 
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Ändringsförslag 9
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Tillfälligt upphävande

Om kommissionen finner att det finns 
tillräckliga belägg för att villkoren i 
artikel 2 inte uppfylls, ska den i enlighet 
med det rådgivande förfarande i artikel 4 i 
förordning (EU) nr 182/2011 anta en 
genomförandeakt i syfte att inleda ett 
förfarande för att helt eller delvis 
tillfälligt upphäva de förmånsordningar 
som avses i denna förordning. Detta 
förfarande ska vara förenligt med 
förfarandet för upphävande av 
förmånsbehandlingen inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet enligt 
definitionen i artikel 15 i förordning (EU) 
nr 978/2012. Om kommissionen anser att 
resultaten motiverar ett tillfälligt 
upphävande ska den ges befogenhet att 
anta en delegerad akt som ska träda i 
kraft endast om ingen invändning 
framförts av endera Europaparlamentet 
eller rådet inom en period på två månader 
efter det att rättsakten delgavs 
Europaparlamentet och rådet eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända.

Or. en
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Motivering

Det bör undvikas att ett beslut om upphävande av avtalet ska kunna ifrågasättas som 
godtyckligt eller icke transparent. Artikel 15 i förordning (EU) nr 978/2012 erbjuder ett 
strukturerat och etablerat förfarande. 

Ändringsförslag 10
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den ska tillämpas till och med den 
31 december 2015.” 

Den ska tillämpas till tills 
trepartsförhandlingarna mellan EU, 
Ukraina och Ryska federationen har 
slutförts och rubrik IV i 
associeringsavtalet träder i kraft eller i 
förekommande fall tillämpas provisoriskt. 
Kommissionen ska informera rådet och 
Europaparlamentet åtminstone två gånger 
per år om hur förhandlingarna fortlöper.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den ska tillämpas till och med den 
31 december 2015.” 

Denna förordning är giltig under 
förutsättning att tullförmånerna i den 
godkänns genom ett undantag beviljat av 
WTO och därför ska den tillämpas från 
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det datum då undantaget träder i kraft 
fram till den 31 december 2015.

Kommissionen ska offentliggöra ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning för att informera 
aktörerna om det datum då undantaget 
beviljas av WTO.

Or. en

Motivering

Begäran om undantag hos WTO grundas på samma text som ändringsförslagen 35 och 36 
som antogs den 10 maj 2011 av Europaparlamentet om automona handelsförmåner för 
Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)).

Ändringsförslag 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas till och med den 
31 december 2015. 

Denna förordning är giltig under 
förutsättning att tullförmånerna i den 
godkänns genom ett undantag beviljat av 
WTO och därför ska den tillämpas från 
det datum då undantaget träder i kraft 
fram till den 31 december 2015.

Kommissionen ska offentliggöra ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning för att informera 
aktörerna om det datum då undantaget 
beviljas av WTO.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Salvatore Cicu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den ska tillämpas till och med den 
31 december 2015.” 

Den ska tillämpas till och med den 
31 december 2015 utan möjlighet till 
förlängning.

Or. en

Ändringsförslag 14
Salvatore Cicu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 7 ska följande punkt införas:

Dessa åtgärder är exceptionella och får 
under inga villkor utgöra något 
prejudikat.

Or. en

Ändringsförslag 15
Salvatore Cicu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 374/2014
Artikel 7 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till:

Sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet och särskilt ta upp de effekter dessa 
åtgärder får på EU:s ekonomi.

Or. en


