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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso 
pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimai su visomis 
susijusiomis Vakarų Balkanų šalimis, 
išskyrus Bosniją ir Hercegoviną bei 
Kosovą. 2013 m. birželio mėn. Taryba 
įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su 
Kosovu.

(5) Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso 
pradžios buvo sudaryti stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimai su visais susijusiais
Vakarų Balkanų partneriais, išskyrus 
Bosniją ir Hercegoviną bei Kosovą.
2013 m. birželio mėn. Taryba įgaliojo 
Komisiją pradėti derybas dėl Stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimo su Kosovu.

Or. en

Pakeitimas 10
Klaus Buchner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas 
nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu 
suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų 
atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę 
Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos 
prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios 
prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei 
priimant šį reglamentą Europos Sąjunga 
ir Bosnija ir Hercegovina nebus 
pasirašiusios ir pradėjusios laikinai taikyti 
susitarimo dėl prekybos koncesijų 
pritaikymo, kaip nustatyta Stabilizacijos ir 
asociacijos susitarime ir Laikinajame 
susitarime, Bosnijai ir Hercegovinai 
suteiktų lengvatų taikymas turėtų būti 
sustabdytas 2016 m. sausio 1 d. Bosnijai ir 

Išbraukta.
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Hercegovinai bei Europos Sąjungai 
pasirašius ir pradėjus laikinai taikyti 
susitarimą dėl Laikinajame susitarime 
nustatytų prekybos koncesijų pritaikymo, 
šios lengvatos turėtų būti vėl taikomos,

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas 
nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu 
suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų 
atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę 
Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos 
prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios 
prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei 
priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir 
Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios 
ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl 
prekybos koncesijų pritaikymo, kaip 
nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos 
susitarime ir Laikinajame susitarime, 
Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų 
taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. 
sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei 
Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus 
laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame 
susitarime nustatytų prekybos koncesijų 
pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl 
taikomos,

(7) Tačiau Bosnija ir Hercegovina kol kas 
nesutiko pritaikyti Laikinuoju susitarimu 
suteiktų prekybos koncesijų, kad būtų 
atsižvelgta į tradiciškai lengvatinę 
Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos 
prekybą pagal Vidurio Europos laisvosios 
prekybos susitarimą. Tuo atveju, jei 
priimant šį reglamentą Europos Sąjunga ir 
Bosnija ir Hercegovina nebus pasirašiusios 
ir pradėjusios laikinai taikyti susitarimo dėl 
prekybos koncesijų pritaikymo, kaip 
nustatyta Stabilizacijos ir asociacijos 
susitarime ir Laikinajame susitarime, 
Bosnijai ir Hercegovinai suteiktų lengvatų 
taikymas turėtų būti sustabdytas 2016 m. 
sausio 1 d. Bosnijai ir Hercegovinai bei 
Europos Sąjungai pasirašius ir pradėjus 
laikinai taikyti susitarimą dėl Laikinajame 
susitarime nustatytų prekybos koncesijų 
pritaikymo, šios lengvatos turėtų būti vėl 
taikomos. Bosnijos ir Hercegovinos 
valdžios institucijos ir Europos Komisija 
turėtų dėti daug daugiau pastangų, kad 
Laikinasis susitarimas būtų pritaikytas iki 
2016 m. sausio 1 d.,

Or. en
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Pakeitimas 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Europos Sąjunga lieka įsipareigojusi 
remti Bosnijos ir Hercegovinos europinę 
perspektyvą ir tikisi, kad šalies politiniai 
vadovai tęs reformas, kuriomis 
skatinamos veikiančios institucijos ir 
užtikrinamos vienodos teisės trims šalį 
sudarančioms tautoms ir visiems Bosnijos 
ir Hercegovinos piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 13
Klaus Buchner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 1215/2009 taikymas 
Bosnijai ir Hercegovinai sustabdomas 
nuo 2016 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Po to, kai 2014 m. pradžioje visoje šalyje vyko smurtiniai protestai ir nepavyko įgyvendinti ES 
strategijos Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) įsigaliojimą susieti su 
konstitucinėmis reformomis (Sejdic-Finci nutarties įgyvendinimas), 2014 m. gruodžio mėn. ES 
užsienio reikalų ministrai nusprendė patvirtinti naują šiai šaliai skirtą strategiją. Pagal 
Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ketinama daugiau dėmesio skirti 
ekonomikai, siekiant pagerinti šalies socialinę ekonominę padėtį. Atsižvelgiant į tai ir norint 
nuosekliai vykdyti bendrą Sąjungos užsienio politikos strategiją, pasiūlymas sustabdyti APL 
turi būti atmestas.
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Pakeitimas 14
Klaus Buchner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant 2 straipsnio, Reglamento 
(EB) Nr. 1215/2009 taikymas Bosnijai ir 
Hercegovinai nesustabdomas, jeigu iki 
2016 m. sausio 1 d. Europos Sąjunga ir 
Bosnija ir Hercegovina pasirašys ir 
pradės laikinai taikyti susitarimą dėl 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir 
Laikinojo susitarimo pritaikymo, kad būtų 
atsižvelgta į Kroatijos įstojimą į Europos 
Sąjungą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Po to, kai 2014 m. pradžioje visoje šalyje vyko smurtiniai protestai ir nepavyko įgyvendinti ES 
strategijos Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) įsigaliojimą susieti su 
konstitucinėmis reformomis (Sejdic-Finci nutarties įgyvendinimas), 2014 m. gruodžio mėn. ES 
užsienio reikalų ministrai nusprendė patvirtinti naują šiai šaliai skirtą strategiją. Pagal 
Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ketinama daugiau dėmesio skirti 
ekonomikai, siekiant pagerinti šalies socialinę ekonominę padėtį. Atsižvelgiant į tai ir norint 
nuosekliai vykdyti bendrą Sąjungos užsienio politikos strategiją, pasiūlymas sustabdyti APL 
turi būti atmestas.

Pakeitimas 15
Klaus Buchner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodytas susitarimas 
nebus pasirašytas ir pradėtas laikinai 
taikyti iki 2016 m. sausio 1 d., 
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 Bosnijai 
ir Hercegovinai vėl pradedamas taikyti 

Išbraukta.
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nuo dienos, kurią minėtas susitarimas bus 
pasirašytas ir pradėtas laikinai taikyti.

Or. en


