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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Sinds de start van het stabilisatie- en 
associatieproces zijn stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten gesloten met alle 
betrokken landen van de westelijke 
Balkan, met uitzondering van Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo. In juni 2013 heeft 
de Raad de Commissie gemachtigd om met 
Kosovo onderhandelingen over een 
stabilisatie- en associatieovereenkomst te 
openen.

(5) Sinds de start van het stabilisatie- en 
associatieproces zijn stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten gesloten met alle 
betrokken partners van de westelijke 
Balkan, met uitzondering van Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo.-{}- In juni 2013 
heeft de Raad de Commissie gemachtigd 
om met Kosovo onderhandelingen over een 
stabilisatie- en associatieovereenkomst te 
openen.

Or. en

Amendement 10
Klaus Buchner

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bosnië en Herzegovina heeft echter 
nog niet aanvaard de in het kader van de 
interimovereenkomst toegekende 
handelsconcessies aan te passen teneinde 
het preferentiële traditionele 
handelsverkeer tussen Kroatië en Bosnië 
en Herzegovina in het kader van de 
Midden-Europese 
Vrijhandelsovereenkomst (Cefta) in 
aanmerking te nemen. Mocht ten tijde van 
de vaststelling van deze verordening geen 
overeenkomst over de aanpassing van de 
in de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst en de 

Schrappen
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interimovereenkomst opgenomen 
handelsconcessies zijn ondertekend en 
voorlopig worden toegepast door de 
Europese Unie en Bosnië en Herzegovina, 
dan moeten de aan Bosnië en 
Herzegovina toegekende preferenties met 
ingang van 1 januari 2016 worden 
opgeschort. Zodra Bosnië en Herzegovina 
en de Europese Unie een overeenkomst 
over de aanpassing van de 
handelsconcessies in de 
interimovereenkomst hebben ondertekend 
en voorlopig hebben toegepast, moeten de 
preferenties opnieuw worden ingesteld,

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bosnië en Herzegovina heeft echter nog 
niet aanvaard de in het kader van de 
interimovereenkomst toegekende 
handelsconcessies aan te passen teneinde 
het preferentiële traditionele 
handelsverkeer tussen Kroatië en Bosnië en 
Herzegovina in het kader van de Midden-
Europese Vrijhandelsovereenkomst (Cefta) 
in aanmerking te nemen. Mocht ten tijde 
van de vaststelling van deze verordening 
geen overeenkomst over de aanpassing van 
de in de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst en de 
interimovereenkomst opgenomen 
handelsconcessies zijn ondertekend en 
voorlopig worden toegepast door de 
Europese Unie en Bosnië en Herzegovina, 
dan moeten de aan Bosnië en Herzegovina 
toegekende preferenties met ingang van 1 
januari 2016 worden opgeschort. Zodra 
Bosnië en Herzegovina en de Europese 

(7) Bosnië en Herzegovina heeft echter nog 
niet aanvaard de in het kader van de 
interimovereenkomst toegekende 
handelsconcessies aan te passen teneinde 
het preferentiële traditionele 
handelsverkeer tussen Kroatië en Bosnië en
Herzegovina in het kader van de Midden-
Europese Vrijhandelsovereenkomst (Cefta) 
in aanmerking te nemen. Mocht ten tijde 
van de vaststelling van deze verordening 
geen overeenkomst over de aanpassing van 
de in de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst en de 
interimovereenkomst opgenomen 
handelsconcessies zijn ondertekend en 
voorlopig worden toegepast door de 
Europese Unie en Bosnië en Herzegovina, 
dan moeten de aan Bosnië en Herzegovina 
toegekende preferenties met ingang van 1 
januari 2016 worden opgeschort. Zodra 
Bosnië en Herzegovina en de Europese 
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Unie een overeenkomst over de aanpassing 
van de handelsconcessies in de 
interimovereenkomst hebben ondertekend 
en voorlopig hebben toegepast, moeten de 
preferenties opnieuw worden ingesteld,

Unie een overeenkomst over de aanpassing 
van de handelsconcessies in de 
interimovereenkomst hebben ondertekend 
en voorlopig hebben toegepast, moeten de 
preferenties opnieuw worden ingesteld. De 
autoriteiten van Bosnië en Herzegovina 
en de Europese Commissie moeten hun 
inspanningen verdubbelen om de 
interimovereenkomst vóór 1 januari 2016 
aan te passen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7bis) De Europese Unie blijft het 
Europees perspectief voor Bosnië en 
Herzegovina ondersteunen en verwacht 
van de politieke leiders van het land dat ze 
hervormingen nastreven die gericht zijn 
op functionerende instellingen en op de 
waarborging van gelijke rechten voor de 
drie constituerende bevolkingsgroepen en 
alle burgers van Bosnië en Herzegovina.

Or. en

Amendement 13
Klaus Buchner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen

De toepassing van Verordening (EG) nr. 
1215/2009 met betrekking tot Bosnië en 
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Herzegovina wordt met ingang van 1 
januari 2016 opgeschort.

Or. en

Motivering

Na de gewelddadige protesten in het gehele land begin 2014 en de mislukte EU-strategie om 
de inwerkingtreding van de SAO te koppelen aan grondwetshervormingen (tenuitvoerlegging 
van het Sejdic-Finci -arrest) hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in 
december 2014 besloten om een nieuwe strategie voor het land te kiezen.  Het is de bedoeling 
dat het Pact voor groei en banen het accent naar de economie verlegt ten einde de fragiele 
sociale en economische situatie te boven te komen. In dit verband en om voor samenhang met 
de buitenlandse beleidsstrategie van de Unie te zorgen moet het voorstel tot beëindiging van 
de autonome handelspreferenties worden verworpen.

Amendement 14
Klaus Buchner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 2 wordt de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
1215/2009 met betrekking tot Bosnië en 
Herzegovina niet opgeschort indien de 
Europese Unie en Bosnië en Herzegovina 
vóór 1 januari 2016 een overeenkomst 
over de aanpassing van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst en de 
interimovereenkomst ondertekenen en 
voorlopig toepassen teneinde de 
toetreding van Kroatië tot de Europese 
Unie in aanmerking te nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Na de gewelddadige protesten in het gehele land begin 2014 en de mislukte EU-strategie om 
de inwerkingtreding van de SAO te koppelen aan grondwetshervormingen (tenuitvoerlegging 
van het Sejdic-Finci -arrest) hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in 
december 2014 besloten om een nieuwe strategie voor het land te kiezen.  Het is de bedoeling 
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dat het Pact voor groei en banen het accent naar de economie verlegt ten einde de fragiele 
sociale en economische situatie te boven te komen. In dit verband en om voor samenhang met 
de buitenlandse beleidsstrategie van de Unie te zorgen moet het voorstel tot beëindiging van 
de autonome handelspreferenties worden verworpen.

Amendement 15
Klaus Buchner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mocht de in lid 1 genoemde 
overeenkomst niet zijn ondertekend en 
voorlopig zijn toegepast vóór 1 januari 
2016, dan is Verordening (EG) nr. 
1215/2009 opnieuw van toepassing met 
betrekking tot Bosnië en Herzegovina met 
ingang van de datum waarop een 
dergelijke overeenkomst wordt 
ondertekend en voorlopig toegepast.

Schrappen

Or. en


