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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sedan lanseringen av stabiliserings- och 
associeringsprocessen har stabiliserings-
och associeringsavtal ingåtts med de
berörda länderna på västra Balkan, med 
undantag av Bosnien och Hercegovina 
samt Kosovo. I juni 2013 bemyndigade 
rådet kommissionen att inleda 
förhandlingar om ett stabiliserings- och 
associeringsavtal med Kosovo.

(5) Sedan lanseringen av stabiliserings- och 
associeringsprocessen har stabiliserings-
och associeringsavtal ingåtts med alla 
berörda partnerländer på västra Balkan, 
med undantag av Bosnien och Hercegovina 
samt Kosovo. I juni 2013 bemyndigade 
rådet kommissionen att inleda 
förhandlingar om ett stabiliserings- och 
associeringsavtal med Kosovo.

Or. en

Ändringsförslag 10
Klaus Buchner

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Bosnien och Hercegovina har ännu 
inte accepterat att anpassa 
handelsmedgivanden som beviljas enligt 
interimsavtalet för att ta hänsyn till den 
traditionella handeln mellan Kroatien och 
Bosnien och Hercegovina inom ramen för 
Centraleuropeiska frihandelsavtalet 
(Cefta). Om anpassningen av de 
handelsmedgivanden som anges i 
stabiliserings- och associeringsavtalet och 
i interimsavtalet ännu inte undertecknats 
och tillämpas provisoriskt av Europeiska 
unionen och Bosnien och Hercegovina 
när denna förordning antas, bör de 
förmåner som beviljats Bosnien och 
Hercegovina upphävas från och med den 

utgår
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1 januari 2016. När Bosnien och 
Hercegovina och Europeiska unionen har 
undertecknat och provisoriskt tillämpar 
ett avtal om anpassning av 
handelsmedgivandena i interimsavtalet, 
ska dessa tullförmåner återinföras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Bosnien och Hercegovina har ännu inte 
accepterat att anpassa handelsmedgivanden 
som beviljas enligt interimsavtalet för att ta 
hänsyn till den traditionella handeln mellan 
Kroatien och Bosnien och Hercegovina 
inom ramen för Centraleuropeiska 
frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen 
av de handelsmedgivanden som anges i 
stabiliserings- och associeringsavtalet och i 
interimsavtalet ännu inte undertecknats och 
tillämpas provisoriskt av Europeiska 
unionen och Bosnien och Hercegovina när 
denna förordning antas, bör de förmåner 
som beviljats Bosnien och Hercegovina 
upphävas från och med den 1 januari 2016. 
När Bosnien och Hercegovina och 
Europeiska unionen har undertecknat och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om 
anpassning av handelsmedgivandena i 
interimsavtalet, ska dessa tullförmåner 
återinföras.

(7) Bosnien och Hercegovina har ännu inte 
accepterat att anpassa handelsmedgivanden 
som beviljas enligt interimsavtalet för att ta 
hänsyn till den traditionella handeln mellan 
Kroatien och Bosnien och Hercegovina 
inom ramen för Centraleuropeiska 
frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen 
av de handelsmedgivanden som anges i 
stabiliserings- och associeringsavtalet och i 
interimsavtalet ännu inte undertecknats och 
tillämpas provisoriskt av Europeiska 
unionen och Bosnien och Hercegovina när 
denna förordning antas, bör de förmåner 
som beviljats Bosnien och Hercegovina 
upphävas från och med den 1 januari 2016. 
När Bosnien och Hercegovina och 
Europeiska unionen har undertecknat och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om 
anpassning av handelsmedgivandena i 
interimsavtalet, ska dessa tullförmåner 
återinföras. Myndigheterna i Bosnien och 
Hercegovina och kommissionen bör 
fördubbla sina insatser för att anpassa 
interimsavtalet före den 1 januari 2016.

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

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europeiska unionen fortsätter att 
vara engagerad i stödet för Bosnien och 
Hercegovinas europeiska perspektiv och 
förväntar sig att landets politiska ledning 
fortsätter att genomföra reformer som 
främjar välfungerande institutioner och 
säkrar lika rättigheter för landets tre folk 
och för samtliga medborgare i Bosnien 
och Hercegovina.

Or. en

Ändringsförslag 13
Klaus Buchner

Förslag till förordning
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår

Tillämpningen av förordning (EG) 
nr 1215/2009 i fråga om Bosnien och 
Hercegovina har upphävts med verkan 
från och med den 1 januari 2016.

Or. en

Motivering

Efter de landsomfattande våldsamma protesterna i början av 2014 och EU:s misslyckade 
strategi för att koppla stabilitets- och associeringsavtalets ikraftträdande till konstitutionella 
reformer (genomförande av domen i målet Sejdić-Finci), beslutade EU:s utrikesministrar 
i december 2014 att anta en ny strategi gentemot landet. Tillväxt- och sysselsättningspakten 
avser att skifta fokus till ekonomiska reformer i syfte att övervinna den känsliga socio-
ekonomiska situationen. I detta sammanhang och i syfte att säkra konsekvens med unionens 
övergripande utrikespolitiska strategi, bör förslaget att avbryta ATP-förmånerna avvisas.
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Ändringsförslag 14
Klaus Buchner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan hinder av artikel 2 ska 
tillämpningen av förordning (EG) 
nr 1215/2009 angående Bosnien och 
Hercegovina inte skjutas upp om 
Europeiska unionen och Bosnien och 
Hercegovina undertecknar och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om 
anpassning av stabiliserings- och 
associeringsavtalet och interimsavtalet 
före den 1 januari 2016, för att ta hänsyn 
till Kroatiens anslutning till Europeiska 
unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Efter de landsomfattande våldsamma protesterna i början av 2014 och EU:s misslyckade 
strategi för att koppla stabilitets- och associeringsavtalets ikraftträdande till konstitutionella 
reformer (genomförande av domen i målet Sejdić-Finci), beslutade EU:s utrikesministrar 
i december 2014 att anta en ny strategi gentemot landet. Tillväxt- och sysselsättningspakten 
avser att skifta fokus till ekonomiska reformer i syfte att övervinna den känsliga socio-
ekonomiska situationen. I detta sammanhang och i syfte att säkra konsekvens med unionens 
övergripande utrikespolitiska strategi, bör förslaget att avbryta ATP-förmånerna avvisas.

Ändringsförslag 15
Klaus Buchner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det avtal som avses i punkt 1 inte 
har undertecknats och tillämpas 
provisoriskt före den 1 januari 2016 ska 

utgår
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förordning (EG) nr 1215/2009 tillämpas 
på nytt för Bosnien och Hercegovina från 
och med den dag då avtalet undertecknas 
och tillämpas provisoriskt.

Or. en


