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Ændringsforslag 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Siden lanceringen af stabiliserings- og 
associeringsprocessen er der blevet indgået 
stabiliserings- og associeringsaftaler med 
alle berørte vestbalkanske lande med 
undtagelse af Bosnien-Hercegovina og 
Kosovo. I juni 2013 åbnede Rådet op for, 
at Kommissionen kan indlede 
forhandlinger om en stabilisering- og 
associeringsaftale med Kosovo.

(5) Siden lanceringen af stabiliserings- og 
associeringsprocessen er der blevet indgået 
stabiliserings- og associeringsaftaler med 
alle berørte partnerlande på det vestlige 
Balkan med undtagelse af Bosnien-
Hercegovina og Kosovo. I juni 2013 
åbnede Rådet op for, at Kommissionen kan 
indlede forhandlinger om en stabiliserings-
og associeringsaftale med Kosovo.

Or. en

Ændringsforslag 10
Klaus Buchner

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bosnien-Hercegovina har dog endnu 
ikke accepteret at tilpasse 
handelsindrømmelserne i henhold til 
interimsaftalen for at tage hensyn til den 
traditionelle præferencehandel mellem 
Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden 
for den centraleuropæiske 
frihandelsaftale (CEFTA). Hvis en aftale 
om tilpasning af de handelsindrømmelser, 
der er fastsat i stabiliserings- og 
associeringsaftalen og interimsaftalen, på 
tidspunktet for vedtagelsen af denne 
forordning endnu ikke er blevet 
undertegnet og således endnu ikke 
anvendes midlertidigt af Den Europæiske 
Union og Bosnien-Hercegovina, bør de

udgår
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præferencer, som Bosnien-Hercegovina 
er blevet indrømmet, suspenderes fra den 
1. januar 2016. Når Bosnien-Hercegovina 
og Den Europæiske Union har 
undertegnet og er begyndt midlertidigt at 
anvende en aftale om tilpasning af 
handelsindrømmelserne i interimsaftalen, 
bør disse præferencer genetableres —

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bosnien-Hercegovina har dog endnu 
ikke accepteret at tilpasse 
handelsindrømmelserne i henhold til 
interimsaftalen for at tage hensyn til den 
traditionelle præferencehandel mellem 
Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden 
for den centraleuropæiske frihandelsaftale 
(CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af 
de handelsindrømmelser, der er fastsat i 
stabiliserings- og associeringsaftalen og 
interimsaftalen, på tidspunktet for 
vedtagelsen af denne forordning endnu 
ikke er blevet undertegnet og således 
endnu ikke anvendes midlertidigt af Den 
Europæiske Union og Bosnien-
Hercegovina, bør de præferencer, som 
Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, 
suspenderes fra den 1. januar 2016. Når 
Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske 
Union har undertegnet og er begyndt 
midlertidigt at anvende en aftale om 
tilpasning af handelsindrømmelserne i 
interimsaftalen, bør disse præferencer 
genetableres —

(7) Bosnien-Hercegovina har dog endnu 
ikke accepteret at tilpasse 
handelsindrømmelserne i henhold til 
interimsaftalen for at tage hensyn til den 
traditionelle præferencehandel mellem 
Kroatien og Bosnien-Hercegovina inden 
for den centraleuropæiske frihandelsaftale 
(CEFTA). Hvis en aftale om tilpasning af 
de handelsindrømmelser, der er fastsat i 
stabiliserings- og associeringsaftalen og 
interimsaftalen, på tidspunktet for 
vedtagelsen af denne forordning endnu 
ikke er blevet undertegnet og således 
endnu ikke anvendes midlertidigt af Den 
Europæiske Union og Bosnien-
Hercegovina, bør de præferencer, som 
Bosnien-Hercegovina er blevet indrømmet, 
suspenderes fra den 1. januar 2016. Når 
Bosnien-Hercegovina og Den Europæiske 
Union har undertegnet og er begyndt 
midlertidigt at anvende en aftale om 
tilpasning af handelsindrømmelserne i 
interimsaftalen, bør disse præferencer 
genetableres. Myndighederne i Bosnien-
Hercegovina og Kommissionen bør styrke 
indsatsen for at tilpasse interimsaftalen 
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inden den 1. januar 2016,

Or. en

Ændringsforslag 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den Europæiske Union er fortsat fast 
besluttet på at støtte Bosnien-
Hercegovinas europæiske perspektiv og 
forventer, at landets politiske ledere 
gennemfører reformer, som tager sigte på 
at fremme funktionsdygtige institutioner 
og sikre lige rettigheder for de tre 
konstituerende befolkningsgrupper og alle 
borgere i Bosnien-Hercegovina.

Or. en

Ændringsforslag 13
Klaus Buchner

Forslag til forordning
Artikel 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår

Anvendelsen af forordning (EF) 
nr. 1215/2009 med hensyn til Bosnien-
Hercegovina suspenderes med virkning 
fra den 1. januar 2016.

Or. en
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Begrundelse

I kølvandet på de landsdækkende voldelige protester i begyndelsen af 2014 og den mislykkede 
EU-strategi om at knytte stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttrædelse til 
forfatningsmæssige reformer (gennemførelse af Sejdic/Finci-dommen) besluttede EU's 
udenrigsministre i december 2014 at vedtage en ny strategi for landet. Vækst- og 
beskæftigelsespagten har til formål at flytte fokus i retning af økonomiske reformer med det 
formål at løse den sårbare socioøkonomiske situation. Forslaget om at afskaffe autonome 
handelspræferencer bør i denne forbindelse forkastes for at sikre overensstemmelse med 
Unionens overordnede udenrigspolitiske strategi.

Ændringsforslag 14
Klaus Buchner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 2 suspenderes 
anvendelsen af forordning (EF) 
nr. 1215/2009 med hensyn til Bosnien-
Hercegovina ikke, hvis Den Europæiske 
Union og Bosnien-Hercegovina før den 1. 
januar 2016 undertegner og midlertidigt 
anvender en aftale om tilpasning af 
stabiliserings- og associeringsaftalen og 
interimsaftalen for at tage hensyn til 
Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union.

udgår

Or. en

Begrundelse

I kølvandet på de landsdækkende voldelige protester i begyndelsen af 2014 og den mislykkede 
EU-strategi om at knytte stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttrædelse til 
forfatningsmæssige reformer (gennemførelse af Sejdic/Finci-dommen) besluttede EU's 
udenrigsministre i december 2014 at vedtage en ny strategi for landet. Vækst- og 
beskæftigelsespagten har til formål at flytte fokus i retning af økonomiske reformer med det 
formål at løse den sårbare socioøkonomiske situation. Forslaget om at afskaffe autonome 
handelspræferencer bør i denne forbindelse forkastes for at sikre overensstemmelse med 
Unionens overordnede udenrigspolitiske strategi.
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Ændringsforslag 15
Klaus Buchner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede aftale ikke 
undertegnes og anvendes midlertidigt 
inden den 1. januar 2016, finder 
forordning (EF) nr. 1215/2009 igen 
anvendelse med hensyn til Bosnien-
Hercegovina fra den dato, hvor en sådan 
aftale undertegnes og anvendes foreløbigt.

udgår

Or. en


