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22.4.2015 A8-0060/10 

Módosítás  10 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevı vagy ahhoz kapcsolódó 

országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések, valamint 

alkalmazásuk Bosznia-Hercegovina tekintetében történı felfüggesztése 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Ugyanakkor Bosznia-Hercegovina 

mindezidáig nem járult hozzá ahhoz, hogy 

az ideiglenes megállapodás értelmében 

biztosított kereskedelmi kedvezményeket a 

Közép-európai Szabadkereskedelmi 

Megállapodás (CEFTA) keretében 

Horvátország és Bosznia-Hercegovina 

között hagyományosan zajló 

preferenciális kereskedelem 

figyelembevételével kiigazítsa. 

Amennyiben e rendelet elfogadásának 

idıpontjáig az Európai Unió és Bosznia-

Hercegovina nem írja alá és nem 

alkalmazza ideiglenesen a stabilizációs és 

társulási megállapodásban és az 

ideiglenes megállapodásban megállapított 

kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 

szóló megállapodást, a Bosznia-

Hercegovinának biztosított 

kedvezményeket 2016. január 1-jével fel 

kell függeszteni. Amint Bosznia-

Hercegovina és az Európai Unió aláírja 

és ideiglenesen alkalmazza az ideiglenes 

megállapodásban megállapított 

kereskedelmi kedvezmények kiigazításáról 

szóló megállapodást, a kedvezményeket 

törölve 
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újból alkalmazni kell, 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/11 

Módosítás  11 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevı vagy ahhoz kapcsolódó 

országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések, valamint 

alkalmazásuk Bosznia-Hercegovina tekintetében történı felfüggesztése 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. cikk törölve 

Az 1215/2009/EK rendelet alkalmazását 

Bosznia-Hercegovina tekintetében 2016. 

január 1-jei hatállyal felfüggesztik. 

 

Or. en 



 

AM\1058796HU.doc  PE555.108v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.4.2015 A8-0060/12 

Módosítás  12 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevı vagy ahhoz kapcsolódó 

országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések, valamint 

alkalmazásuk Bosznia-Hercegovina tekintetében történı felfüggesztése 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2. cikktıl eltérve az 1215/2009/EK 

rendelet alkalmazását Bosznia-

Hercegovina tekintetében nem kell 

felfüggeszteni, amennyiben Horvátország 

európai uniós csatlakozásának 

figyelembevétele érdekében az Európai 

Unió és Bosznia-Hercegovina 2016. 

január 1-je elıtt aláírja és ideiglenesen 

alkalmazza a stabilizációs és társulási 

megállapodás és az ideiglenes 

megállapodás kiigazításáról szóló 

megállapodást. 

törölve 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/13 

Módosítás  13 

Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevı vagy ahhoz kapcsolódó 

országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések, valamint 

alkalmazásuk Bosznia-Hercegovina tekintetében történı felfüggesztése 

COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben 2016. január 1-je elıtt 

nem kerül sor az (1) bekezdésben említett 

megállapodás aláírására és ideiglenes 

alkalmazására, az 1215/2009/EK rendelet 

attól a naptól alkalmazandó újból 

Bosznia-Hercegovina tekintetében, 

amikor a szóban forgó megállapodást 

aláírják és ideiglenes alkalmazását 

megkezdik. 

törölve 

Or. en 

 

 


