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Pozměňovací návrh  1 
Bernd Lange, Mario Pirillo, Véronique De Keyser 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0238/2014 
Paweł Zalewski 
Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny 

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Aby se předešlo jakémukoli riziku 

podvodu, právo využívat autonomní 

obchodní preference by mělo být 

podmíněno tím, že Ukrajina bude 

dodržovat příslušná pravidla o původu 

produktů a související postupy a že naváže 

s Unii účinnou správní spolupráci. 

Ukrajina by se kromě toho měla zdržet 

zavádění nových cel nebo poplatků 

s rovnocenným účinkem či nových 

množstevních omezení nebo opatření 

s rovnocenným účinkem a neměla by 

zvyšovat úroveň stávajících cel nebo 

poplatků či zavádět další omezení. Pokud 

nesplní některou z těchto podmínek, 

Komise by měla být zmocněna dočasně 

pozastavit všechny nebo část preferencí. 

(3) Aby se předešlo jakémukoli riziku 

podvodu, právo využívat autonomní 

obchodní preference by mělo být 

podmíněno tím, že Ukrajina bude 

dodržovat příslušná pravidla o původu 

produktů a související postupy a že naváže 

s Unii účinnou správní spolupráci. 

Ukrajina by se kromě toho měla zdržet 

zavádění nových cel nebo poplatků 

s rovnocenným účinkem či nových 

množstevních omezení nebo opatření 

s rovnocenným účinkem a neměla by 

zvyšovat úroveň stávajících cel nebo 

poplatků či zavádět další omezení. V 

případě závažného a soustavného 

porušování základních principů lidských 

práv, demokracie a právního státu ze 

strany Ukrajiny by měla být Komisi 

svěřena pravomoc přijmout okamžitě 

použitelné prováděcí akty, pokud to 

vyžadují naléhavé závažné důvody.  
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Pozměňovací návrh  2 
Bernd Lange, Mario Pirillo, Véronique De Keyser 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0238/2014 
Paweł Zalewski 
Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny 

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Nárok na výhody plynoucí z 

preferenčního režimu podle v článku 1 je 

podmíněn tím, že ze strany Ukrajiny 

nebude docházet k závažnému a 

systematickému porušování lidských práv, 

včetně základních práv pracovníků, 

a základních principů demokracie a 

právního státu. 
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