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

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De la lansarea procesului de stabilizare 
și asociere, au fost încheiate acorduri de 
stabilizare și asociere între Uniune și toate 
țările în cauză din Balcanii de Vest, 
exceptând Bosnia și Herțegovina și 
Kosovo. În iunie 2013, Consiliul a 
autorizat Comisia să inițieze negocierile în 
vederea unui acord de stabilizare și de 
asociere cu Kosovo.

(5) De la lansarea procesului de stabilizare 
și asociere, au fost încheiate acorduri de 
stabilizare și asociere între Uniune și toate 
țările partenere în cauză din Balcanii de 
Vest, exceptând Bosnia și Herțegovina și 
Kosovo. În iunie 2013, Consiliul a 
autorizat Comisia să inițieze negocierile în 
vederea unui acord de stabilizare și de 
asociere cu Kosovo.

Or. en

Amendamentul 10
Klaus Buchner

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cu toate acestea, Bosnia și 
Herțegovina încă nu a acceptat să 
adapteze concesiile comerciale acordate 
în temeiul acordului interimar pentru a 
ține seama de comerțul tradițional 
preferențial între Croația și Bosnia și 
Herțegovina, în cadrul Acordului central 
european de comerț liber (CEFTA). În 
cazul în care, în momentul adoptării 
prezentului regulament, un acord privind 
adaptarea concesiilor comerciale 
prevăzute în Acordul de stabilizare și de 
asociere și în acordul interimar nu a fost 
semnat și aplicat cu titlu provizoriu de 
către Uniunea Europeană și Bosnia și 
Herțegovina, preferințele acordate 

eliminat
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Bosniei și Herțegovinei ar trebui să fie 
suspendate începând cu 1 ianuarie 2016. 
În momentul în care Bosnia și 
Herțegovina și Uniunea Europeană vor fi 
semnat și aplicat cu titlu provizoriu un 
acord privind adaptarea concesiilor 
comerciale din cadrul Acordului 
interimar, aceste preferințe ar trebui să fie 
restabilite.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina 
încă nu a acceptat să adapteze concesiile 
comerciale acordate în temeiul acordului 
interimar pentru a ține seama de comerțul 
tradițional preferențial între Croația și 
Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului 
central european de comerț liber (CEFTA). 
În cazul în care, în momentul adoptării 
prezentului regulament, un acord privind 
adaptarea concesiilor comerciale prevăzute 
în Acordul de stabilizare și de asociere și în 
acordul interimar nu a fost semnat și 
aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea
Europeană și Bosnia și Herțegovina, 
preferințele acordate Bosniei și 
Herțegovinei ar trebui să fie suspendate 
începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul 
în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea 
Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu 
provizoriu un acord privind adaptarea 
concesiilor comerciale din cadrul 
Acordului interimar, aceste preferințe ar 
trebui să fie restabilite.

(7) Cu toate acestea, Bosnia și Herțegovina 
încă nu a acceptat să adapteze concesiile 
comerciale acordate în temeiul acordului 
interimar pentru a ține seama de comerțul 
tradițional preferențial între Croația și 
Bosnia și Herțegovina, în cadrul Acordului 
central european de comerț liber (CEFTA). 
În cazul în care, în momentul adoptării 
prezentului regulament, un acord privind 
adaptarea concesiilor comerciale prevăzute 
în Acordul de stabilizare și de asociere și în 
acordul interimar nu a fost semnat și 
aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea 
Europeană și Bosnia și Herțegovina, 
preferințele acordate Bosniei și 
Herțegovinei ar trebui să fie suspendate 
începând cu 1 ianuarie 2016. În momentul 
în care Bosnia și Herțegovina și Uniunea 
Europeană vor fi semnat și aplicat cu titlu 
provizoriu un acord privind adaptarea 
concesiilor comerciale din cadrul 
Acordului interimar, aceste preferințe ar 
trebui să fie restabilite. Autoritățile din 
Bosnia și Herțegovina și Comisia 
Europeană ar trebui să își intensifice 
eforturile în vederea adoptării Acordului 
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interimar înainte de 1 ianuarie 2016.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Uniunea Europeană își menține 
angajamentul de a sprijini perspectiva 
europeană a Bosniei și Herțegovinei și se 
așteaptă ca conducerea politică a țării să 
continue reformele ce vizează promovarea 
unor instituții funcționale, precum și 
asigurarea egalității în drepturi a celor 
trei popoare constituente și a tuturor 
cetățenilor din Bosnia și Herțegovina.

Or. en

Amendamentul 13
Klaus Buchner

Propunere de regulament
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat

Aplicarea Regulamentului (CE) 
nr. 1215/2009 în ceea ce privește Bosnia 
și Herțegovina se suspendă începând cu 1 
ianuarie 2016.

Or. en
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Justificare

După protestele violente de la începutul lui 2014 care au cuprins întreaga țară și strategia, 
rămasă fără succes, a UE de a condiționa intrarea în vigoare a SAA de adoptarea de reforme 
constituționale (implementarea hotărârii Sejdic-Finci), miniștrii de externe ai țărilor UE au 
decis în decembrie 2014 să adopte o nouă strategie față de Bosnia-Herțegovina. Pactul 
pentru creștere economică și locuri de muncă își propune să deplaseze accentul către 
depășirea fragilității situației socio-economice. În acest context, și pentru a păstra 
consecvența cu strategia globală de politică externă a Uniunii, propunerea de a pune capăt 
acordului PCA trebuie respinsă.

Amendamentul 14
Klaus Buchner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 2, 
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 în ceea 
ce privește Bosnia și Herțegovina nu se 
suspendă în cazul în care, înainte de 1 
ianuarie 2016, Uniunea Europeană și 
Bosnia și Herțegovina semnează și aplică 
cu titlu provizoriu un acord privind 
adaptarea Acordului de stabilizare și de 
asociere și a Acordului interimar pentru a 
ține seama de aderarea Croației la 
Uniunea Europeană.

eliminat

Or. en

Justificare

După protestele violente de la începutul lui 2014 care au cuprins întreaga țară și strategia, 
rămasă fără succes, a UE de a condiționa intrarea în vigoare a SAA de adoptarea de reforme 
constituționale (implementarea hotărârii Sejdic-Finci), miniștrii de externe ai țărilor UE au 
decis în decembrie 2014 să adopte o nouă strategie față de Bosnia-Herțegovina. Pactul 
pentru creștere economică și locuri de muncă își propune să deplaseze accentul către 
depășirea fragilității situației socio-economice. În acest context, și pentru a păstra 
consecvența cu strategia globală de politică externă a Uniunii, propunerea de a pune capăt 
acordului PCA trebuie respinsă.
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Amendamentul 15
Klaus Buchner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care acordul menționat la 
punctul 1 nu este semnat și aplicat cu titlu 
provizoriu înainte de 1 ianuarie 2016, 
Regulamentul (CE) nr. 2115/2009 se 
aplică din nou în ceea ce privește Bosnia 
și Herțegovina de la data la care un astfel 
de acord este semnat și aplicat cu titlu 
provizoriu.

eliminat

Or. en


