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az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz 
kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi 
intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, 
valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő 
felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A stabilizációs és társulási folyamat 
kezdete óta Bosznia-Hercegovina és 
Koszovó kivételével az összes érintett 
nyugat-balkáni országgal sor került 
stabilizációs és társulási megállapodás 
megkötésére. A Tanács 2013 júniusában 
felhatalmazta a Bizottságot, hogy 
Koszovóval tárgyalásokat kezdjen a 
stabilizációs és társulási megállapodásról.

(5) A stabilizációs és társulási folyamat 
kezdete óta Bosznia-Hercegovina és 
Koszovó kivételével az összes érintett 
nyugat-balkáni partnerrel sor került 
stabilizációs és társulási megállapodás 
megkötésére. A Tanács 2013 júniusában 
felhatalmazta a Bizottságot, hogy 
Koszovóval tárgyalásokat kezdjen a 
stabilizációs és társulási megállapodásról.

Or. en

Módosítás 10
Klaus Buchner

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina 
mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy 
az ideiglenes megállapodás értelmében 
biztosított kereskedelmi kedvezményeket a 
Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás (CEFTA) keretében 
Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
között hagyományosan zajló 
preferenciális kereskedelem 
figyelembevételével kiigazítsa. 
Amennyiben e rendelet elfogadásának 
időpontjáig az Európai Unió és Bosznia-
Hercegovina nem írja alá és nem 
alkalmazza ideiglenesen a stabilizációs és 
társulási megállapodásban és az 
ideiglenes megállapodásban megállapított 

törölve



PE549.390v01-00 4/7 AM\1051219HU.doc

HU

kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 
szóló megállapodást, a Bosznia-
Hercegovinának biztosított 
kedvezményeket 2016. január 1-jével fel 
kell függeszteni. Amint Bosznia-
Hercegovina és az Európai Unió aláírja 
és ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes 
megállapodásban megállapított 
kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 
szóló megállapodást, a kedvezményeket 
újból alkalmazni kell,

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina 
mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy 
az ideiglenes megállapodás értelmében 
biztosított kereskedelmi kedvezményeket a 
Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás (CEFTA) keretében 
Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
között hagyományosan zajló preferenciális 
kereskedelem figyelembevételével 
kiigazítsa. Amennyiben e rendelet 
elfogadásának időpontjáig az Európai Unió 
és Bosznia-Hercegovina nem írja alá és 
nem alkalmazza ideiglenesen a 
stabilizációs és társulási megállapodásban 
és az ideiglenes megállapodásban 
megállapított kereskedelmi kedvezmények 
kiigazításáról szóló megállapodást, a 
Bosznia-Hercegovinának biztosított 
kedvezményeket 2016. január 1-jével fel 
kell függeszteni. Amint Bosznia-
Hercegovina és az Európai Unió aláírja és 
ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes 
megállapodásban megállapított 
kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 

(7) Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina 
mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy 
az ideiglenes megállapodás értelmében 
biztosított kereskedelmi kedvezményeket a 
Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás (CEFTA) keretében 
Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
között hagyományosan zajló preferenciális 
kereskedelem figyelembevételével 
kiigazítsa. Amennyiben e rendelet 
elfogadásának időpontjáig az Európai Unió 
és Bosznia-Hercegovina nem írja alá és 
nem alkalmazza ideiglenesen a 
stabilizációs és társulási megállapodásban 
és az ideiglenes megállapodásban 
megállapított kereskedelmi kedvezmények 
kiigazításáról szóló megállapodást, a 
Bosznia-Hercegovinának biztosított 
kedvezményeket 2016. január 1-jével fel 
kell függeszteni. Amint Bosznia-
Hercegovina és az Európai Unió aláírja és 
ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes 
megállapodásban megállapított 
kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 
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szóló megállapodást, a kedvezményeket 
újból alkalmazni kell,

szóló megállapodást, a kedvezményeket 
újból alkalmazni kell. Bosznia-
Hercegovina hatóságainak és az Európai 
Bizottságnak fokozniuk kell az ideiglenes 
megállapodás 2016. január 1. előtti 
kiigazítása érdekében tett erőfeszítéseiket.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Unió továbbra is 
elkötelezetten támogatja Bosznia-
Hercegovina európai törekvéseit, és 
elvárja az ország politikai vezetőitől azon 
reformok folytatását, amelyek célja a 
működőképes intézmények előmozdítása, 
valamint a Bosznia-Hercegovina 
lakosságát alkotó három népcsoport és 
valamennyi polgár egyenlő jogainak 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 13
Klaus Buchner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve

Az 1215/2009/EK rendelet alkalmazását 
Bosznia-Hercegovina tekintetében 2016. 
január 1-jei hatállyal felfüggesztik.
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Or. en

Indokolás

Az egész országra kiterjedő, 2014 elején lezajlott erőszakos tiltakozásokat követően, illetve az 
után, hogy sikertelennek bizonyult az az uniós stratégia, amely az STM hatálybelépésének az 
alkotmányos reformokkal (a Sejdić-Finci ügyben hozott ítélet végrehajtásával) történő 
összekapcsolására irányult, az uniós külügyminiszterek 2014 decemberében úgy határoztak, 
hogy az országra vonatkozóan új stratégiát fogadnak el. A Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktum a gazdasági reformok irányába kívánja eltolni a hangsúlyt a társadalmi-
gazdasági helyzet törékenységének csökkentése érdekében. Ezzel összefüggésben, továbbá az 
Unió átfogó külpolitikájával való összhang érdekében el kell utasítani az autonóm 
kereskedelmi kedvezmények megszüntetésére irányuló javaslatot.

Módosítás 14
Klaus Buchner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikktől eltérve az 1215/2009/EK 
rendelet alkalmazását Bosznia-
Hercegovina tekintetében nem kell 
felfüggeszteni, amennyiben Horvátország 
európai uniós csatlakozásának 
figyelembevétele érdekében az Európai 
Unió és Bosznia-Hercegovina 2016. 
január 1-je előtt aláírja és ideiglenesen 
alkalmazza a stabilizációs és társulási 
megállapodás és az ideiglenes 
megállapodás kiigazításáról szóló 
megállapodást.

törölve

Or. en

Indokolás

Az egész országra kiterjedő, 2014 elején lezajlott erőszakos tiltakozásokat követően, illetve az 
után, hogy sikertelennek bizonyult az az uniós stratégia, amely az STM hatálybelépésének az 
alkotmányos reformokkal (a Sejdić-Finci ügyben hozott ítélet végrehajtásával) történő 
összekapcsolására irányult, az uniós külügyminiszterek 2014 decemberében úgy határoztak, 
hogy az országra vonatkozóan új stratégiát fogadnak el. A Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktum a gazdasági reformok irányába kívánja eltolni a hangsúlyt a társadalmi-
gazdasági helyzet törékenységének csökkentése érdekében. Ezzel összefüggésben, továbbá az 
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Unió átfogó külpolitikájával való összhang érdekében el kell utasítani az autonóm 
kereskedelmi kedvezmények megszüntetésére irányuló javaslatot.

Módosítás 15
Klaus Buchner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben 2016. január 1-je előtt 
nem kerül sor az (1) bekezdésben említett 
megállapodás aláírására és ideiglenes 
alkalmazására, az 1215/2009/EK rendelet 
attól a naptól alkalmazandó újból 
Bosznia-Hercegovina tekintetében, 
amikor a szóban forgó megállapodást 
aláírják és ideiglenes alkalmazását 
megkezdik.

törölve

Or. en


