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Considerentul 3 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În scopul prevenirii oricărui risc de 
fraudă, dreptul de a beneficia de 
preferințele comerciale autonome ar trebui 
să fie condiționat de respectarea de către 
Ucraina a regulilor relevante privind 
originea produselor și a procedurilor 
aferente, precum și de implicarea în 
cooperarea administrativă eficientă cu 
Uniunea. În plus, Ucraina ar trebui să se 
abțină de la introducerea unor noi taxe 
vamale sau taxe cu efect echivalent sau a 
unor noi restricții cantitative sau măsuri cu 
efect echivalent sau de la mărirea 
nivelurilor taxelor în vigoare și de la 
introducerea oricărei alte restricții. În cazul 
neîndeplinirii oricăreia dintre aceste 
condiții, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să suspende temporar 
preferințele, în întregime sau parțial. 

(3) În scopul prevenirii oricărui risc de 
fraudă, dreptul de a beneficia de 
preferințele comerciale autonome ar trebui 
să fie condiționat de respectarea de către 
Ucraina a regulilor relevante privind 
originea produselor și a procedurilor 
aferente, precum și de implicarea în 
cooperarea administrativă eficientă cu 
Uniunea. În plus, Ucraina ar trebui să se 
abțină de la introducerea unor noi taxe 
vamale sau taxe cu efect echivalent sau a 
unor noi restricții cantitative sau măsuri cu 
efect echivalent sau de la mărirea 
nivelurilor taxelor în vigoare și de la 
introducerea oricărei alte restricții. În cazul 
unor încălcări grave și sistematice ale 
principiilor fundamentale ale drepturilor 
omului, a democrației și a statului de 
drept de către Ucraina, Comisiei ar trebui 
să fie abilitată să adopte acte de punere în 
aplicare imediat aplicabile, dacă acest 
lucru este impus de o urgență imperativă. 
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Articolul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dreptul de a beneficia de regimurile 
preferențiale, introdus la articolul 1, este 
condiționat de neangajarea Ucrainei în 
încălcări grave și sistematice ale 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
de muncă de bază, a principiilor 
fundamentale ale democrației și ale 
statului de drept. 
 

Or. en 


