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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Od początku procesu stabilizacji i 
stowarzyszenia zawarto układy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu z wszystkimi 
zaangażowanymi krajami Bałkanów 
Zachodnich z wyjątkiem Bośni i 
Hercegowiny oraz Kosowa. W czerwcu 
2013 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem.

(5) Od początku procesu stabilizacji i 
stowarzyszenia zawarto układy o 
stabilizacji i stowarzyszeniu z wszystkimi 
zaangażowanymi partnerami z Bałkanów 
Zachodnich z wyjątkiem Bośni i 
Hercegowiny oraz Kosowa. W czerwcu 
2013 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem.

Or. en

Poprawka 10
Klaus Buchner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jednakże Bośnia i Hercegowina nie 
zgodziła się jeszcze na dostosowanie 
koncesji handlowych przyznanych na 
mocy umowy przejściowej w celu 
uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej 
wymiany handlowej między Chorwacją a 
Bośnią i Hercegowiną w ramach 
Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym 
handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do 
czasu przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia umowa w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w układzie o stabilizacji i 
stowarzyszeniu oraz w umowie 
przejściowej nie została podpisana i nie 
rozpoczęto jej tymczasowego stosowania 

skreślony
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przez Unię Europejską i Bośnią i 
Hercegowinę, preferencje przyznane 
Bośni i Hercegowinie powinny zostać 
zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r.. Po 
podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego 
stosowania przez Bośnię i Hercegowinę 
oraz Unię Europejską umowy w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w umowie przejściowej, 
preferencje te powinny zostać 
przywrócone,

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jednakże Bośnia i Hercegowina nie 
zgodziła się jeszcze na dostosowanie 
koncesji handlowych przyznanych na 
mocy umowy przejściowej w celu 
uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej 
wymiany handlowej między Chorwacją a 
Bośnią i Hercegowiną w ramach 
Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym 
handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do 
czasu przyjęcia niniejszego rozporządzenia 
umowa w sprawie dostosowania koncesji 
handlowych określonych w układzie o 
stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w 
umowie przejściowej nie została podpisana 
i nie rozpoczęto jej tymczasowego 
stosowania przez Unię Europejską i Bośnią 
i Hercegowinę, preferencje przyznane 
Bośni i Hercegowinie powinny zostać 
zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r.. Po 
podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego 
stosowania przez Bośnię i Hercegowinę 
oraz Unię Europejską umowy w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w umowie przejściowej, 

(7) Jednakże Bośnia i Hercegowina nie 
zgodziła się jeszcze na dostosowanie 
koncesji handlowych przyznanych na 
mocy umowy przejściowej w celu 
uwzględnienia preferencyjnej tradycyjnej 
wymiany handlowej między Chorwacją a 
Bośnią i Hercegowiną w ramach 
Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym 
handlu (CEFTA). W przypadku gdyby do 
czasu przyjęcia niniejszego rozporządzenia 
umowa w sprawie dostosowania koncesji 
handlowych określonych w układzie o 
stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w 
umowie przejściowej nie została podpisana 
i nie rozpoczęto jej tymczasowego 
stosowania przez Unię Europejską i Bośnią 
i Hercegowinę, preferencje przyznane 
Bośni i Hercegowinie powinny zostać 
zawieszone z dniem 1 stycznia 2016 r.. Po 
podpisaniu i rozpoczęciu tymczasowego 
stosowania przez Bośnię i Hercegowinę
oraz Unię Europejską umowy w sprawie 
dostosowania koncesji handlowych 
określonych w umowie przejściowej, 
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preferencje te powinny zostać 
przywrócone,

preferencje te powinny zostać 
przywrócone. Władze Bośni i 
Hercegowiny i Komisja Europejska 
powinny podwoić wysiłki na rzecz 
dostosowania umowy przejściowej do dnia 
1 stycznia 2016 r.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Unia Europejska jest nadal gotowa 
wspierać europejskie perspektywy Bośni i 
Hercegowiny i oczekuje od przywódców 
politycznych tego kraju realizacji reform 
na rzecz wspierania sprawnych instytucji, 
jak również zapewnienia równych praw 
trzem narodom tworzącym to państwo 
oraz wszystkim obywatelom Bośni 
i Hercegowiny.

Or. en

Poprawka 13
Klaus Buchner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony

Stosowanie rozporządzenia (WE) 
nr 1215/2009 w odniesieniu do Bośni i 
Hercegowiny zawiesza się ze skutkiem od 
1 stycznia 2016 r..

Or. en
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Uzasadnienie

W następstwie ogólnokrajowych gwałtownych protestów na początku 2014 r. oraz 
zakończonej niepowodzeniem strategii UE na rzecz uzależnienia wejścia w życie układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu od wprowadzenia reform konstytucyjnych (wdrożenie orzeczenia 
w sprawie Sejdić-Finci), ministrowie spraw zagranicznych UE w grudniu 2014 r. podjęli 
decyzję o przyjęciu nowej strategii wobec tego państwa. ]Pakt na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia kieruje uwagę na aspekty gospodarcze w celu położenia kresu 
niestabilności sytuacji społeczno-gospodarczej. W tym kontekście oraz aby zachować 
spójność z globalną strategią w dziedzinie polityki zagranicznej Unii, należy odrzucić wniosek 
w sprawie położenia kresu autonomicznym preferencjom handlowym.

Poprawka 14
Klaus Buchner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależnie od przepisów art. 2 nie 
zawiesza się stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do 
Bośni i Hercegowiny, o ile przed 1 
stycznia 2016 r., Unia Europejska oraz 
Bośnia i Hercegowina, podpiszą umowę w 
sprawie dostosowania układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu i umowy 
przejściowej w celu uwzględnienia 
przystąpienia Chorwacji do Unii 
Europejskiej i rozpoczną tymczasowe 
stosowanie tej umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W następstwie ogólnokrajowych gwałtownych protestów na początku 2014 r. oraz 
zakończonej niepowodzeniem strategii UE na rzecz uzależnienia wejścia w życie układu o 
stabilizacji i stowarzyszeniu od wprowadzenia reform konstytucyjnych (wdrożenie orzeczenia 
w sprawie Sejdić-Finci), ministrowie spraw zagranicznych UE w grudniu 2014 r. podjęli 
decyzję o przyjęciu nowej strategii wobec tego państwa. ]Pakt na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia kieruje uwagę na aspekty gospodarcze w celu położenia kresu 
niestabilności sytuacji społeczno-gospodarczej. W tym kontekście oraz aby zachować 
spójność z globalną strategią w dziedzinie polityki zagranicznej Unii, należy odrzucić wniosek 
w sprawie położenia kresu autonomicznym preferencjom handlowym.
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Poprawka 15
Klaus Buchner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy umowa, o której 
mowa w ust. 1, nie zostanie podpisana i 
nie rozpocznie się jej tymczasowe 
stosowanie przed dniem 1 stycznia 2016 r., 
rozporządzenie (WE) nr 2115/2009 ma 
ponownie zastosowanie w odniesieniu do 
Bośni i Hercegowiny z dniem, w którym 
taka umowa zostanie podpisana i 
rozpocznie się jej tymczasowe stosowanie.

skreślony

Or. en


