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3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A csalás kockázatának megelızése 

érdekében az autonóm kereskedelmi 

kedvezményekre való jogosultság attól is 

függ, hogy Ukrajna teljesíti-e a vonatkozó 

termékszármazási szabályokat és az 

azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint 

hajlandó-e az Unióval való hatékony 

igazgatási együttmőködésre. Ezenfelül 

Ukrajnának tartózkodnia kell attól, hogy új 

vámokat vagy azokkal azonos hatású 

díjakat, valamint új mennyiségi 

korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású 

intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok 

és díjak meglévı szintjét megemelje, 

illetve bármely más korlátozást 

bevezessen. E feltételek valamelyikének be 

nem tartása esetén a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy ideiglenesen 

felfüggessze a kedvezmények összességét 

vagy egy részét. 

 

(3) A csalás kockázatának megelızése 

érdekében az autonóm kereskedelmi 

kedvezményekre való jogosultság attól is 

függ, hogy Ukrajna teljesíti-e a vonatkozó 

termékszármazási szabályokat és az 

azokhoz kapcsolódó eljárásokat, valamint 

hajlandó-e az Unióval való hatékony 

igazgatási együttmőködésre. Ezenfelül 

Ukrajnának tartózkodnia kell attól, hogy új 

vámokat vagy azokkal azonos hatású 

díjakat, valamint új mennyiségi 

korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású 

intézkedéseket vezessen be, vagy a vámok 

és díjak meglévı szintjét megemelje, 

illetve bármely más korlátozást 

bevezessen. A demokrácia és az emberi 

jogok, köztük az alapvetı munkaügyi 

jogok alapelveinek Ukrajna általi 

tiszteletben tartása terén bekövetkezı 

komoly visszalépés okot szolgáltathat a 

kedvezmények idıszakos felfüggesztésére. 

E feltételek valamelyikének be nem tartása 

esetén a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy ideiglenesen felfüggessze a 

kedvezmények összességét vagy egy 

részét. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

 (1). Az e cikk (1) bekezdésében elıírt 

feltételek sérelme nélkül az 1. cikkben 

meghatározott kedvezményekre való 

jogosultság feltétele az emberi jogoknak, 

köztük az alapvetı munkaügyi jogoknak, 

valamint a demokrácia alapvetı elveinek 

Ukrajna általi tiszteletben tartása. 

 Amennyiben Ukrajna az emberi jogokat 

és a munkaügyi jogokat korlátozó 

intézkedéseket vezet be, a Bizottság 

haladéktalanul felfüggeszti a 

kedvezményes szabályozásokat. 

Or. en 

 

 


