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22.4.2015 A8-0060/10 

Poprawka  10 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 

stabilizacji i stowarzyszania z Unią Europejską lub powiązanych z nim oraz zawieszające 

jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) JednakŜe Bośnia i Hercegowina nie 
zgodziła się jeszcze na dostosowanie 
koncesji handlowych przyznanych na 
mocy umowy przejściowej w celu 
uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej 
wymiany handlowej między Chorwacją a 
Bośnią i Hercegowiną w ramach 
Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym 
handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do 
czasu przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia umowa w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w układzie o stabilizacji i 
stowarzyszeniu oraz w umowie 
przejściowej nie została podpisana i nie 
rozpoczęto jej tymczasowego stosowania 
przez Unię Europejską i Bośnią i 
Hercegowinę, preferencje przyznane 
Bośni i Hercegowinie powinny zostać 
zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r.. Po 
podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego 
stosowania przez Bośnię i Hercegowinę 
oraz Unię Europejską umowy w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w umowie przejściowej, 
preferencje te powinny zostać 

skreślony 
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22.4.2015 A8-0060/11 

Poprawka  11 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 

stabilizacji i stowarzyszania z Unią Europejską lub powiązanych z nim oraz zawieszające 

jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2 skreślony 

Stosowanie rozporządzenia (WE) 
nr 1215/2009 w odniesieniu do Bośni i 
Hercegowiny zawiesza się ze skutkiem od 
1 stycznia 2016 r.. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/12 

Poprawka  12 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 

stabilizacji i stowarzyszania z Unią Europejską lub powiązanych z nim oraz zawieszające 

jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. NiezaleŜnie od przepisów art. 2 nie 
zawiesza się stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do 
Bośni i Hercegowiny, o ile przed 1 
stycznia 2016 r., Unia Europejska oraz 
Bośnia i Hercegowina, podpiszą umowę w 
sprawie dostosowania układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu i umowy 
przejściowej w celu uwzględnienia 
przystąpienia Chorwacji do Unii 
Europejskiej i rozpoczną tymczasowe 
stosowanie tej umowy. 

skreślony 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/13 

Poprawka  13 

Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Klaus Buchner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 

stabilizacji i stowarzyszania z Unią Europejską lub powiązanych z nim oraz zawieszające 

jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku gdy umowa, o której 
mowa w ust. 1, nie zostanie podpisana i 
nie rozpocznie się jej tymczasowe 
stosowanie przed dniem 1 stycznia 2016 r., 
rozporządzenie (WE) nr 2115/2009 ma 
ponownie zastosowanie w odniesieniu do 
Bośni i Hercegowiny z dniem, w którym 
taka umowa zostanie podpisana i 
rozpocznie się jej tymczasowe stosowanie. 

skreślony 

Or. en 

 

 


