
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

22.04.2015 A8-0060/10 

Pozmeňujúci návrh  10 
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v mene skupiny GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a 

pristúpenia k Európskej únii a pozastavenie uplatňovania, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 7 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Bosna a Hercegovina však zatiaľ 
neakceptovala úpravu obchodných 
koncesií udelených na základe dočasnej 
dohody na účely zohľadnenia 
preferenčného tradičného obchodu medzi 
Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou 
na základe Stredoeurópskej dohody o 
voľnom obchode (CEFTA). V prípade, že 
v čase prijatia tohto nariadenia nebude 
Európskou úniou a Bosnou a 
Hercegovinou podpísaná a predbežne 
vykonávaná dohoda o úprave obchodných 
koncesií stanovených v dohode o 
stabilizácii a pridružení a v dočasnej 
dohode, preferencie udelené Bosne a 
Hercegovine by sa mali pozastaviť od 1. 
januára 2016. Keď Bosna a Hercegovina 
a Európska únia podpíšu a budú 
predbežne vykonávať dohodu o úprave 
obchodných koncesií v dočasnej dohode, 
uvedené preferencie by sa mali opäť 
zaviesť. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.04.2015 A8-0060/11 

Pozmeňujúci návrh  11 
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v mene skupiny GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a 

pristúpenia k Európskej únii a pozastavenie uplatňovania, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 2 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2 vypúšťa sa 

Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, 
uplatňovanie nariadenia (ES) č. 
1215/2009 sa pozastavuje s účinnosťou od 
1. januára 2016. 

 

Or. en 
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22.04.2015 A8-0060/12 

Pozmeňujúci návrh  12 
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v mene skupiny GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a 

pristúpenia k Európskej únii a pozastavenie uplatňovania, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez ohľadu na článok 2 sa 
uplatňovanie nariadenia (ES) č. 
1215/2009, pokiaľ ide o Bosnu a 
Hercegovinu, nepozastaví, ak pred 1. 
januárom 2016 Európska únia a Bosna a 
Hercegovina podpíšu a budú predbežne 
vykonávať dohodu o úprave dohody o 
stabilizácii a pridružení a dočasnej 
dohody na účely zohľadnenia pristúpenia 
Chorvátska k Európskej únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.04.2015 A8-0060/13 

Pozmeňujúci návrh  13 
Stelios Kouloglou 
v mene skupiny GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a 

pristúpenia k Európskej únii a pozastavenie uplatňovania, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu 

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

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 2 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade, že sa dohoda uvedená v 
odseku 1 nepodpíše a nebude sa 
predbežne vykonávať pred 1. januárom 
2016, nariadenie (ES) č. 2115/2009 sa 
opäť začne uplatňovať, pokiaľ ide o 
Bosnu a Hercegovinu, odo dňa 
podpísania a predbežného vykonávania 
uvedenej dohody. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


