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par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības 
pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas 
Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu 
attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu
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Grozījums Nr. 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kopš stabilizācijas un asociācijas 
procesa sākšanas ir noslēgti Stabilizācijas 
un asociācijas nolīgumi ar visām 
iesaistītajām Rietumbalkānu valstīm, 
izņemot Bosniju un Hercegovinu un 
Kosovu. Padome 2013. gada jūnijā ir 
pilnvarojusi Komisiju sākt sarunas par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar 
Kosovu.

(5) Kopš stabilizācijas un asociācijas 
procesa sākšanas ir noslēgti Stabilizācijas 
un asociācijas nolīgumi ar visām 
iesaistītajām Rietumbalkānu 
partnervalstīm, izņemot Bosniju un 
Hercegovinu un Kosovu. Padome 2013. 
gada jūnijā ir pilnvarojusi Komisiju sākt 
sarunas par Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumu ar Kosovu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Klaus Buchner

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl 
nav piekritusi pielāgot tirdzniecības 
koncesijas, kas piešķirtas saskaņā ar 
pagaidu nolīgumu, lai ņemtu vērā 
preferenciālo tradicionālo tirdzniecību 
starp Horvātiju un Bosniju un 
Hercegovinu Centrāleiropas brīvās 
tirdzniecības nolīguma (CBTN) ietvaros. 
Gadījumā, ja līdz šīs regulas pieņemšanai 
Eiropas Savienība un Bosnija un 
Hercegovina nebūs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un 
pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un 
Hercegovinai piešķirtās preferences būtu 

svītrots
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jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz 
Bosnija un Hercegovina un Eiropas 
Savienība būs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
tirdzniecības koncesiju pielāgošanu 
pagaidu nolīgumā, minētās preferences 
būtu jāatjauno,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav 
piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, 
kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu 
nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo 
tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un 
Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas 
brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) 
ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas 
pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija 
un Hercegovina nebūs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un 
pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un 
Hercegovinai piešķirtās preferences būtu 
jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz 
Bosnija un Hercegovina un Eiropas 
Savienība būs parakstījušas un provizoriski 
piemērojušas vienošanos par tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, 
minētās preferences būtu jāatjauno,

(7) Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav 
piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, 
kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu 
nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo 
tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un 
Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas 
brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) 
ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas 
pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija 
un Hercegovina nebūs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un 
pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un 
Hercegovinai piešķirtās preferences būtu 
jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz 
Bosnija un Hercegovina un Eiropas 
Savienība būs parakstījušas un provizoriski 
piemērojušas vienošanos par tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, 
minētās preferences būtu jāatjauno.
Bosnijas un Hercegovinas iestādēm un 
Eiropas Komisijai būtu jādubulto centieni 
pagaidu nolīgumu pielāgot pirms 
2016. gada 1. janvāra,

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

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Savienība saglabā 
apņemšanos atbalstīt Bosnijas un 
Hercegovinas Eiropas perspektīvu un 
sagaida, ka valsts politiskā vadība īstenos 
reformas ar mērķi veicināt funkcionālas 
iestādes un nodrošināt līdzvērtīgas 
tiesības trijām vēsturiskajām tautām un 
visiem Bosnijas un Hercegovinas 
pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Klaus Buchner

Regulas priekšlikums
2. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots

Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanu 
attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu 
aptur no 2016. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Pēc 2014. gada sākumā notikušiem valsts mēroga protestiem un neveiksmīgas ES stratēģijas 
ar mērķi piesaistīt SAN spēkā stāšanos konstitucionālajām reformām (Sejdic-Finci nolēmuma 
izpilde) ES ārlietu ministri 2014. gada decembrī nolēma pieņemt jaunu stratēģiju attiecībā uz 
šo valsti. Izaugsmes un nodarbinātības paktā ir paredzēts galveno uzmanību vērst uz 
ekonomikas jomu, lai pārvarētu pašreizējo nestabilo sociālekonomisko situāciju. Ņemot vērā 
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šo situāciju un arī tādēļ, lai nodrošinātu saskaņotību ar Savienības vispārējo ārpolitikas 
stratēģiju, priekšlikums par ATP apturēšanu būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 14
Klaus Buchner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no 2. panta Regulas (EK) 
Nr. 1215/2009 piemērošanu attiecībā uz 
Bosniju un Hercegovinu neaptur, ja 
pirms 2016. gada 1. janvāra Eiropas 
Savienība un Bosnija un Hercegovina 
paraksta un provizoriski piemēro 
vienošanos par Stabilizācijas un 
asociācijas nolīguma un pagaidu 
nolīguma pielāgošanu, lai ņemtu vērā 
Horvātijas pievienošanos Eiropas 
Savienībai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pēc 2014. gada sākumā notikušiem valsts mēroga protestiem un neveiksmīgas ES stratēģijas 
ar mērķi piesaistīt SAN spēkā stāšanos konstitucionālajām reformām (Sejdic-Finci nolēmuma 
izpilde) ES ārlietu ministri 2014. gada decembrī nolēma pieņemt jaunu stratēģiju attiecībā uz 
šo valsti. Izaugsmes un nodarbinātības paktā ir paredzēts galveno uzmanību vērst uz 
ekonomikas jomu, lai pārvarētu pašreizējo nestabilo sociālekonomisko situāciju. Ņemot vērā 
šo situāciju un arī tādēļ, lai nodrošinātu saskaņotību ar Savienības vispārējo ārpolitikas 
stratēģiju, priekšlikums par ATP apturēšanu būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 15
Klaus Buchner

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šā panta 1. punktā minētā 
vienošanās netiek parakstīta un 

svītrots
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provizoriski piemērota pirms 2016. gada 
1. janvāra, Regulu (EK) Nr. 1215/2009 
attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu 
atsāk piemērot no dienas, kad šāda 
vienošanās tiek parakstīta un provizoriski 
piemērota.

Or. en


