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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ukrainos kilmės 

prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2014) 0166), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 

straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0103/2014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0238/2014), 

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Pranešėjas pritaria šiam teisėkūros pasiūlymui ir, atsižvelgiant į tai, kad dėl Ukrainos padėties 

reikalingi skubūs sprendimai, siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų. Iš tiesų per 

pastaruosius mėnesius Ukraina išgyveno dramatišką politinį laikotarpį ir šalies naujajai 

vyriausybei reikia tvirtos ir skubios Europos Sąjungos pagalbos, kad galėtų kovoti su išorės 

spaudimu ir nugalėti ekonominius ir finansinius sunkumus. 

 

Komisijos pasiūlymas reiškia tvirtą politinę ir ekonominę paramą Ukrainai ir, kad būtų 

visiškai įgyvendinti jo tikslai, teisės aktų leidėjai privalo nedelsdami jį priimti per pirmąjį 

svarstymą, kad jis būtų greitai pasirašytas ir įgyvendintas. Vienašalės prekybos lengvatos – 

veiksminga ES priemonė (tai matyti iš pernykščio atvejo, susijusio su Moldovos vynu) ir 

paramos Ukrainai paketo, kurį Komisija pristatė kovo 5 d. ir kuriam Taryba pritarė kovo 6 d., 

kertinis akmuo. 

 

Minėtas pasiūlymas yra labai naudingas ir suprantamas. Laikinai vienašališkai sumažinus 

prekybos kliūtis (muitų tarifus, kvotas ar tarifines kvotas), taikomas Ukrainos prekių importui 

į ES, iki lygmens, dėl kurio abi šalys susitarė pagal ES ir Ukrainos išsamios ir visapusiškos 

laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) susitarimą, pagal šį pasiūlymą bus padedama Ukrainos 

įmonėms didinti savo eksporto apimtis ir diversifikuoti eksporto paskirties vietas. Kitaip 

tariant, šios vienašalės lengvatos padės Ukrainai per ateinančius mėnesius sutaupyti 

apytiksliai kelis šimtus milijonų eurų. (Komisijos vertinimu, dėl IVLPE Ukrainos 

eksportuotojai per metus sutaupys 478 mln. EUR dėl sumažintų ES importo muitų, o tai 

atitinka 98,1 proc. taikomų muitų panaikinimą pagal prekybos vertę.) 

 

Dėl šių priežasčių pavojinga Ukrainos mokėjimų balanso padėtis pagerės ir į šalį pateks 

daugiau užsienio valiutų ir tai padės atkurti ekonomikos ir finansų stabilumą, taip pat bus 

sumažinta šalies valiutos devalvacijos rizika. Greitais ir ryžtingais veiksmais ES suteikia 

Ukrainai visas galimybes atkurti tvirtas ekonomines sąlygas šalyje ir pasirengti pasirašyti ES 

ir Ukrainos asociacijos susitarimą ir IVLPE susitarimą. 

 

Be to, minėtas pasiūlymas yra labai harmoningas: jis galios ribotą laiką ir pagal jį Ukrainai 

nustatyti minimalūs reikalavimai, kuriuos ji turi įvykdyti, kad galėtų naudotis vienašalėmis 

lengvatomis. Minėtos priemonės nustos galioti, kai ES ir Ukraina pasirašys ir laikinai taikys 

išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimą, kurį abi susitarimo šalys 

parafavo 2012 m. liepos 19 d., arba ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 1 d. Kad galėtų naudotis 

vienašalėmis lengvatomis, Ukraina turės laikytis produktų kilmės taisyklių, pagal kurias 

nustatytas reikalavimas, jog eksportuojamų produktų kilmės šalis iš tiesų būtų Ukraina, taip 

pat bendradarbiauti su ES siekiant visų sukčiavimo pavojų prevencijos. Be to, ES atžvilgiu ir 

toliau galioja bendra apsaugos nuostata, kuri būtų taikoma, jei dėl importo iš Ukrainos 

liberalizavimo staiga padidėjęs importas į ES lemtų didelę žalą kokio nors ES sektoriaus 

gamintojams. 
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