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sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, que adota medidas 
comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou 
estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia e 
que suspende a sua aplicação no que respeita à Bósnia-Herzegovina
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Alteração 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Desde o lançamento do processo de 
estabilização e associação, foram 
concluídos Acordos de Estabilização e 
Associação com todos os países dos Balcãs 
Ocidentais em causa, com exceção da 
Bósnia-Herzegovina e do Kosovo. Em 
junho de 2013, o Conselho autorizou a 
Comissão a iniciar negociações com vista a 
um Acordo de Estabilização e Associação 
com o Kosovo.

(5) Desde o lançamento do processo de 
estabilização e associação, foram 
concluídos Acordos de Estabilização e 
Associação com todos os parceiros dos 
Balcãs Ocidentais em causa, com exceção 
da Bósnia-Herzegovina e do Kosovo. Em 
junho de 2013, o Conselho autorizou a 
Comissão a iniciar negociações com vista a 
um Acordo de Estabilização e Associação 
com o Kosovo.

Or. en

Alteração 10
Klaus Buchner

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Todavia, a Bósnia-Herzegovina ainda 
não aceitou adaptar as concessões 
comerciais concedidas ao abrigo do 
Acordo Provisório, a fim de ter em conta 
as trocas comerciais tradicionais 
preferenciais entre a Croácia e a Bósnia-
Herzegovina, no âmbito do Acordo de 
Comércio Livre da Europa Central 
(CEFTA). No caso de, no momento da 
adoção do presente regulamento, não ter 
sido assinado e aplicado a título 
provisório, pela União Europeia e a 
Bósnia-Herzegovina, um acordo sobre a 
adaptação das concessões comerciais 
estabelecidas no Acordo de Estabilização 

Suprimido
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e de Associação e no Acordo Provisório, 
as preferências concedidas à Bósnia-
Herzegovina devem ser suspensas a partir 
de 1 de janeiro de 2016. Uma vez que a 
Bósnia-Herzegovina e a União Europeia 
tenham assinado e aplicado a título 
provisório um acordo sobre a adaptação 
das concessões comerciais estabelecidas 
no Acordo Provisório, essas preferências 
devem ser restabelecidas,

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Todavia, a Bósnia-Herzegovina ainda 
não aceitou adaptar as concessões 
comerciais concedidas ao abrigo do 
Acordo Provisório, a fim de ter em conta as 
trocas comerciais tradicionais preferenciais 
entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, no 
âmbito do Acordo de Comércio Livre da 
Europa Central (CEFTA). No caso de, no 
momento da adoção do presente 
regulamento, não ter sido assinado e 
aplicado a título provisório, pela União 
Europeia e a Bósnia-Herzegovina, um 
acordo sobre a adaptação das concessões 
comerciais estabelecidas no Acordo de 
Estabilização e de Associação e no Acordo
Provisório, as preferências concedidas à 
Bósnia-Herzegovina devem ser suspensas a 
partir de 1 de janeiro de 2016. Uma vez 
que a Bósnia-Herzegovina e a União 
Europeia tenham assinado e aplicado a 
título provisório um acordo sobre a 
adaptação das concessões comerciais 
estabelecidas no Acordo Provisório, essas 
preferências devem ser restabelecidas,

(7) Todavia, a Bósnia-Herzegovina ainda 
não aceitou adaptar as concessões 
comerciais concedidas ao abrigo do 
Acordo Provisório, a fim de ter em conta as 
trocas comerciais tradicionais preferenciais 
entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, no 
âmbito do Acordo de Comércio Livre da 
Europa Central (CEFTA). No caso de, no 
momento da adoção do presente 
regulamento, não ter sido assinado e 
aplicado a título provisório, pela União 
Europeia e a Bósnia-Herzegovina, um 
acordo sobre a adaptação das concessões 
comerciais estabelecidas no Acordo de 
Estabilização e de Associação e no Acordo 
Provisório, as preferências concedidas à 
Bósnia-Herzegovina devem ser suspensas a 
partir de 1 de janeiro de 2016. Uma vez 
que a Bósnia-Herzegovina e a União 
Europeia tenham assinado e aplicado a 
título provisório um acordo sobre a 
adaptação das concessões comerciais 
estabelecidas no Acordo Provisório, essas 
preferências devem ser restabelecidas. As 
autoridades da Bósnia-Herzegovina e da 
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Comissão Europeia devem redobrar os 
esforços para adaptar o Acordo Provisório 
antes de 1 de janeiro de 2016,

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A União Europeia continua 
empenhada em apoiar a perspetiva 
europeia da Bósnia-Herzegovina e espera 
que os dirigentes políticos do país 
prossigam reformas visando promover 
instituições funcionais, para além de 
assegurar a igualdade de direitos para os 
três povos que compõem o país e para 
todos os cidadãos da Bósnia-Herzegovina.

Or. en

Alteração 13
Klaus Buchner

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.° Suprimido

A aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2009 no que diz respeito à 
Bósnia-Herzegovina é suspensa com 
efeito a partir de 1 de janeiro de 2016.

Or. en
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Justificação

Na sequência das manifestações violentas em todo o país, no início de 2014, e da estratégia 
sem êxito da UE de ligar a entrada em vigor do AEA a reformas constitucionais (aplicação 
do acórdão Sejdic-Finci), os ministros dos negócios estrangeiros da UE decidiram, em 
dezembro de 2014, adaptar uma nova estratégia em relação ao país. O pacto para o 
crescimento e o emprego pretende mudar a ênfase para a economia com vista a superar a 
fragilidade da situação socioeconómica.  Neste contexto, e a fim de ser coerente com a 
estratégia geral em matéria de política externa da União, a proposta de pôr termo às PCA 
tem de ser rejeitada.

Alteração 14
Klaus Buchner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, 
a aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2009 no que diz respeito à 
Bósnia-Herzegovina não é suspensa se, 
antes de 1 de janeiro de 2016, a União 
Europeia e a Bósnia-Herzegovina 
assinarem e aplicarem, a título provisório, 
um acordo relativo à adaptação do 
Acordo de Estabilização e Associação e do 
Acordo Provisório, a fim de ter em conta a 
adesão da Croácia à União Europeia.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na sequência das manifestações violentas em todo o país, no início de 2014, e da estratégia 
sem êxito da UE de ligar a entrada em vigor do AEA a reformas constitucionais (aplicação 
do acórdão Sejdic-Finci), os ministros dos negócios estrangeiros da UE decidiram, em 
dezembro de 2014, adaptar uma nova estratégia em relação ao país. O pacto para o 
crescimento e o emprego pretende mudar a ênfase para a economia com vista a superar a 
fragilidade da situação socioeconómica.  Neste contexto, e a fim de ser coerente com a 
estratégia geral em matéria de política externa da União, a proposta de pôr termo às PCA 
tem de ser rejeitada.
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Alteração 15
Klaus Buchner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o acordo referido no n.º 1 não for 
assinado e aplicado a título provisório 
antes de 1 de janeiro de 2016, o 
Regulamento (CE) n.º 2115/2009 é 
novamente aplicável no que diz respeito à 
Bósnia-Herzegovina a partir da data em 
que tal acordo for assinado e aplicado a 
título provisório.

Suprimido

Or. en


