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Τροπολογία 9
Κώστας Μαυρίδης, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, 
Μιλτιάδης Κύρκος, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από τη δρομολόγηση της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και μετά, 
συνάφθηκαν συμφωνίες σταθεροποίησης 
και σύνδεσης με όλες τις οικείες χώρες
των δυτικών Βαλκανίων, με εξαίρεση τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο. 
Τον Ιούνιο του 2013, το Συμβούλιο 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης με το 
Κοσσυφοπέδιο.

(5) Από τη δρομολόγηση της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και μετά, 
συνάφθηκαν συμφωνίες σταθεροποίησης 
και σύνδεσης με όλους τους 
ενδιαφερόμενους εταίρους των δυτικών 
Βαλκανίων, με εξαίρεση τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο. Τον 
Ιούνιο του 2013, το Συμβούλιο 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης με το
Κοσσυφοπέδιο.

Or. en

Τροπολογία 10
Klaus Buchner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει 
δεχτεί μέχρι στιγμής να προσαρμόσει τις 
εμπορικές παραχωρήσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάμει της ενδιάμεσης 
συμφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις 
προτιμησιακές παραδοσιακές συναλλαγές 
μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης 
(CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη 
χρονική στιγμή της έκδοσης του 
παρόντος κανονισμού, δεν έχει υπογραφεί 
και δεν εφαρμόζεται προσωρινά από την 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη συμφωνία σχετικά με την 
προσαρμογή των εμπορικών 
παραχωρήσεων που προβλέπονται στη 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 
και στην ενδιάμεση συμφωνία, οι 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να 
ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Από τη στιγμή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν 
και εφαρμόσουν προσωρινά συμφωνία 
σχετικά με την προσαρμογή των 
εμπορικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο 
της ενδιάμεσης συμφωνίας, οι 
προτιμήσεις αυτές θα πρέπει να 
αποκατασταθούν,

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει 
δεχτεί μέχρι στιγμής να προσαρμόσει τις 
εμπορικές παραχωρήσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάμει της ενδιάμεσης 
συμφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις 
προτιμησιακές παραδοσιακές συναλλαγές 
μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης 
(CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη 
χρονική στιγμή της έκδοσης του παρόντος 
κανονισμού, δεν έχει υπογραφεί και δεν 
εφαρμόζεται προσωρινά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη συμφωνία σχετικά με την 
προσαρμογή των εμπορικών 
παραχωρήσεων που προβλέπονται στη 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

(7) Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει 
δεχτεί μέχρι στιγμής να προσαρμόσει τις 
εμπορικές παραχωρήσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάμει της ενδιάμεσης 
συμφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις 
προτιμησιακές παραδοσιακές συναλλαγές 
μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης 
(CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη 
χρονική στιγμή της έκδοσης του παρόντος 
κανονισμού, δεν έχει υπογραφεί και δεν 
εφαρμόζεται προσωρινά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη συμφωνία σχετικά με την 
προσαρμογή των εμπορικών 
παραχωρήσεων που προβλέπονται στη 
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 
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και στην ενδιάμεση συμφωνία, οι 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να 
ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Από τη στιγμή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν και 
εφαρμόσουν προσωρινά συμφωνία σχετικά 
με την προσαρμογή των εμπορικών 
παραχωρήσεων στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης συμφωνίας, οι προτιμήσεις 
αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν,

και στην ενδιάμεση συμφωνία, οι 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να 
ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Από τη στιγμή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν και 
εφαρμόσουν προσωρινά συμφωνία σχετικά 
με την προσαρμογή των εμπορικών 
παραχωρήσεων στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης συμφωνίας, οι προτιμήσεις 
αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν. Οι 
αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
προσαρμογή της προσωρινής συμφωνίας 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2016,

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί 
να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και αναμένει 
από την πολιτική ηγεσία της χώρας να 
εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
προώθηση λειτουργικών θεσμικών 
οργάνων και τη διασφάλιση ίσων 
δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες και 
στους τρεις λαούς που απαρτίζουν τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Or. en

Τροπολογία 13
Klaus Buchner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται

Αναστέλλεται η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 όσον 
αφορά τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη με ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τις βίαιες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα στις αρχές του 2014 και 
την ανεπιτυχή στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (εφαρμογή της απόφασης
Sejdic-Finci), οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν, το Δεκέμβριο του 2014, να 
υιοθετήσουν μια νέα στρατηγική σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το σύμφωνο ανάπτυξης και 
απασχόλησης έχει σκοπό να στρέψει το ενδιαφέρον προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε 
να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο και 
για να υπάρχει συνοχή με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η 
πρόταση για τη λήξη των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 14
Klaus Buchner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, η 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1215/2009 όσον αφορά τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη δεν αναστέλλεται εάν, πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη υπογράψουν και εφαρμόσουν 
προσωρινά συμφωνία για την 
προσαρμογή της συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και της 
ενδιάμεσης συμφωνίας, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τις βίαιες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα στις αρχές του 2014 και 
την ανεπιτυχή στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (εφαρμογή της απόφασης
Sejdic-Finci), οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν, το Δεκέμβριο του 2014, να 
υιοθετήσουν μια νέα στρατηγική σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το σύμφωνο ανάπτυξης και 
απασχόλησης έχει σκοπό να στρέψει το ενδιαφέρον προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε 
να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο και 
για να υπάρχει συνοχή με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η 
πρόταση για τη λήξη των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 15
Klaus Buchner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η συμφωνία η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχει 
υπογραφεί και δεν εφαρμόζεται 
προσωρινά πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2016, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2115/2009 
εφαρμόζεται εκ νέου όσον αφορά τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη από την ημερομηνία 
κατά την οποία συναφθεί και
εφαρμόζεται προσωρινά παρόμοια 
συμφωνία.

διαγράφεται

Or. en


