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Goffredo Maria Bettini
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k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) 
č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země 
a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou 
unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde 
o Bosnu a Hercegovinu

Návrh nařízení
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))
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Pozměňovací návrh 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Od zahájení procesu stabilizace 
a přidružení byly uzavřeny dohody 
o stabilizaci a přidružení se všemi 
dotčenými zeměmi západního Balkánu 
s výjimkou Bosny a Hercegoviny 
a Kosova. V červnu 2013 zmocnila Rada 
Komisi k zahájení jednání o dohodě 
o stabilizaci a přidružení s Kosovem.

(5) Od zahájení procesu stabilizace 
a přidružení byly uzavřeny dohody 
o stabilizaci a přidružení se všemi 
dotčenými partnery západního Balkánu 
s výjimkou Bosny a Hercegoviny 
a Kosova. V červnu 2013 zmocnila Rada 
Komisi k zahájení jednání o dohodě 
o stabilizaci a přidružení s Kosovem.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Klaus Buchner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Bosna a Hercegovina však dosud 
neakceptovala úpravu prozatímní 
dohodou udělených obchodních úlev za 
účelem zohlednění preferenčního 
tradičního obchodu mezi Chorvatskem 
a Bosnou a Hercegovinou v rámci 
Středoevropské dohody o volném obchodu 
(CEFTA). Pokud do doby přijetí tohoto 
nařízení nebude Evropskou unií a Bosnou 
a Hercegovinou podepsána a prozatímně 
použita dohoda o úpravě obchodních úlev 
stanovených v dohodě o stabilizaci 
a přidružení a v prozatímní dohodě, 
preference udělené Bosně a Hercegovině 
by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 
2016. Jakmile Bosna a Hercegovina 

vypouští se
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a Evropská unie podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev 
v prozatímní dohodě, budou preference 
opět zavedeny,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Bosna a Hercegovina však dosud 
neakceptovala úpravu prozatímní dohodou 
udělených obchodních úlev za účelem 
zohlednění preferenčního tradičního 
obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou 
a Hercegovinou v rámci Středoevropské 
dohody o volném obchodu (CEFTA). 
Pokud do doby přijetí tohoto nařízení 
nebude Evropskou unií a Bosnou 
a Hercegovinou podepsána a prozatímně 
použita dohoda o úpravě obchodních úlev 
stanovených v dohodě o stabilizaci 
a přidružení a v prozatímní dohodě, 
preference udělené Bosně a Hercegovině 
by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 
2016. Jakmile Bosna a Hercegovina 
a Evropská unie podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev 
v prozatímní dohodě, budou preference 
opět zavedeny,

(7) Bosna a Hercegovina však dosud 
neakceptovala úpravu prozatímní dohodou 
udělených obchodních úlev za účelem 
zohlednění preferenčního tradičního 
obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou 
a Hercegovinou v rámci Středoevropské 
dohody o volném obchodu (CEFTA). 
Pokud do doby přijetí tohoto nařízení 
nebude Evropskou unií a Bosnou 
a Hercegovinou podepsána a prozatímně 
použita dohoda o úpravě obchodních úlev 
stanovených v dohodě o stabilizaci 
a přidružení a v prozatímní dohodě, 
preference udělené Bosně a Hercegovině 
by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 
2016. Jakmile Bosna a Hercegovina 
a Evropská unie podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev 
v prozatímní dohodě, budou preference 
opět zavedeny. Orgány Bosny 
a Hercegoviny a Evropská komise by měly 
zvýšit úsilí za účelem přijetí úpravy 
prozatímní dohody do 1. ledna 2016, 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropská unie je nadále odhodlána 
podporovat evropské perspektivy Bosny 
a Hercegoviny a od politického vedení 
země očekává, že bude provádět reformy 
zaměřené na prosazování funkčních 
institucí a zajištění rovných práv každému 
ze všech tří národů i všem občanům 
Bosny a Hercegoviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Klaus Buchner

Návrh nařízení
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se

Použitelnost nařízení (ES) č. 1215/2009, 
pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, se 
pozastavuje s účinkem od 1. ledna 2016.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku celostátních násilných protestů na začátku roku 2014 a neúspěchu strategie EU, 
podle které měla dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupit v platnost ve spojitosti s ústavními 
reformami (výkon soudního rozhodnutí ve věci Sejdić a Finci), se ministři zahraničních věcí 
EU rozhodli přijmout vůči zemi novou strategii. Pakt pro růst a zaměstnanost přesměrovává 
pozornost na ekonomické cíle spočívající v překonání nestabilní socio-ekonomické situace. 
V daném kontextu a za účelem koherentní strategie celkové zahraniční politiky Unie je třeba 
zamítnout návrh na ukončení autonomních obchodních preferencí.

Pozměňovací návrh 14
Klaus Buchner
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nehledě na ustanovení článku 2, 
použitelnost nařízení (ES) č. 1215/2009, 
pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, se 
nepozastaví, pokud Evropská unie 
a Bosna a Hercegovina do dne 1. ledna 
2016 podepíší a prozatímně použijí 
dohodu o úpravě dohody o stabilizaci 
a přidružení a prozatímní dohody za 
účelem zohlednění přistoupení 
Chorvatska k Evropské unii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V důsledku celostátních násilných protestů na začátku roku 2014 a neúspěchu strategie EU, 
podle které měla dohoda o stabilizaci a přidružení vstoupit v platnost ve spojitosti s ústavními 
reformami (výkon soudního rozhodnutí ve věci Sejdić a Finci), se ministři zahraničních věcí 
EU rozhodli přijmout vůči zemi novou strategii. Pakt pro růst a zaměstnanost přesměrovává 
pozornost na ekonomické cíle spočívající v překonání nestabilní socio-ekonomické situace.
V daném kontextu a za účelem koherentní strategie celkové zahraniční politiky Unie je třeba 
zamítnout návrh na ukončení autonomních obchodních preferencí.

Pozměňovací návrh 15
Klaus Buchner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dohoda uvedená v odstavci 1 
nebude podepsána a prozatímně použita 
do dne 1. ledna 2016, nařízení (ES) 
č. 1215/2009 se opět použije pro Bosnu 
a Hercegovinu ode dne podepsání 
a prozatímního použití uvedené dohody.

vypouští se

Or. en
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