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Relatório A8-0060/2015 

Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão 

ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia e suspensão da sua 

aplicação no que respeita à Bósnia-Herzegovina 

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

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, 

Suprimido 
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Goffredo Maria Bettini 

Medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão 

ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia e suspensão da sua 

aplicação no que respeita à Bósnia-Herzegovina 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 2.º  

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. 

Suprimido 
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Medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão 

ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia e suspensão da sua 

aplicação no que respeita à Bósnia-Herzegovina 

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

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 
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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 

 

 


