
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

22.4.2015 A8-0060/10 

Amendement  10 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

 

 

Verslag A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan 

of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en 

opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Bosnië en Herzegovina heeft echter 

nog niet aanvaard de in het kader van de 

interimovereenkomst toegekende 

handelsconcessies aan te passen teneinde 

het preferentiële traditionele 

handelsverkeer tussen Kroatië en Bosnië 

en Herzegovina in het kader van de 

Midden-Europese 

Vrijhandelsovereenkomst (Cefta) in 

aanmerking te nemen. Mocht ten tijde van 

de vaststelling van deze verordening geen 

overeenkomst over de aanpassing van de 

in de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst en de 

interimovereenkomst opgenomen 

handelsconcessies zijn ondertekend en 

voorlopig worden toegepast door de 

Europese Unie en Bosnië en Herzegovina, 

dan moeten de aan Bosnië en 

Herzegovina toegekende preferenties met 

ingang van 1 januari 2016 worden 

opgeschort. Zodra Bosnië en Herzegovina 

en de Europese Unie een overeenkomst 

over de aanpassing van de 

handelsconcessies in de 

Schrappen 
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interimovereenkomst hebben ondertekend 

en voorlopig hebben toegepast, moeten de 

preferenties opnieuw worden ingesteld, 

Or. en 
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Amendement  11 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan 

of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en 

opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Schrappen 

De toepassing van Verordening (EG) nr. 

1215/2009 met betrekking tot Bosnië en 

Herzegovina wordt met ingang van 1 

januari 2016 opgeschort. 

 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.4.2015 A8-0060/12 

Amendement  12 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan 

of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en 

opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd artikel 2 wordt de 

toepassing van Verordening (EG) nr. 

1215/2009 met betrekking tot Bosnië en 

Herzegovina niet opgeschort indien de 

Europese Unie en Bosnië en Herzegovina 

vóór 1 januari 2016 een overeenkomst 

over de aanpassing van de stabilisatie- en 

associatieovereenkomst en de 

interimovereenkomst ondertekenen en 

voorlopig toepassen teneinde de 

toetreding van Kroatië tot de Europese 

Unie in aanmerking te nemen. 

Schrappen 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/13 

Amendement  13 

Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 - lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Mocht de in lid 1 genoemde 

overeenkomst niet zijn ondertekend en 

voorlopig zijn toegepast vóór 1 januari 

2016, dan is Verordening (EG) nr. 

1215/2009 opnieuw van toepassing met 

betrekking tot Bosnië en Herzegovina met 

ingang van de datum waarop een 

dergelijke overeenkomst wordt 

ondertekend en voorlopig toegepast. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


