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22.4.2015 A8-0060/10 

Predlog spremembe  10 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v imenu skupine GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v imenu skupine Verts/ALE  

 

Poročilo A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe Uredbe št. 

1215/2009 za Bosno in Hercegovino 

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Vendar Bosna in Hercegovina še ni 
sprejela prilagoditve trgovinskih koncesij, 
ki so bile odobrene v okviru začasnega 
sporazuma, da bi se upoštevala 
preferencialna tradicionalna trgovina 
med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino v 
okviru Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini (CEFTA). V primeru, da 
do sprejetja te uredbe sporazum o 
prilagoditvi trgovinskih koncesij, 
določenih v okviru stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in začasnega 
sporazuma, ne bo podpisan in ga 
Evropska unija ter Bosna in Hercegovino 
ne bosta začasno uporabljali, bi bilo treba 
s 1. januarjem 2016 začasno ukiniti 
preferenciale, ki so bili odobreni Bosni in 
Hercegovini. Ko bosta Bosna in 
Hercegovina ter Evropska unija podpisali 
in začeli začasno uporabljati sporazum o 
prilagoditvi trgovinskih koncesij v okviru 
začasnega sporazuma, bi bilo treba te 
preferenciale ponovno uporabljati – 

črtano 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/11 

Predlog spremembe  11 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v imenu skupine GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe Uredbe št. 

1215/2009 za Bosno in Hercegovino 

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

Predlog uredbe 
Člen 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 črtano 

Uporaba Uredbe (ES) št. 1215/2009 v 
zvezi z Bosno in Hercegovino se začasno 
prekine z učinkom od 1. januarja 2016. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/12 

Predlog spremembe  12 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias 
v imenu skupine GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe Uredbe št. 

1215/2009 za Bosno in Hercegovino 

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ne glede na člen 2, se uporaba Uredbe 
(ES) št. 1215/2009 v zvezi z Bosno in 
Hercegovino začasno ne prekine, če 
Evropska unija ter Bosna in Hercegovina 
pred 1. januarjem 2016 podpišeta in 
začneta začasno uporabljati sporazum o 
prilagoditvi stabilizacijsko-
pridružitvenega sporazuma in začasnega 
sporazuma, tako da se upošteva pristop 
Hrvaške k Evropski uniji. 

črtano 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0060/13 

Predlog spremembe  13 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 
v imenu skupine GUE/NGL 

Klaus Buchner 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0060/2015 
Goffredo Maria Bettini 
Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-

pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasna prekinitev uporabe Uredbe št. 

1215/2009 za Bosno in Hercegovino 

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primeru, da sporazum iz odstavka 1 
ni podpisan in se ne uporablja začasno 
pred 1. januarjem 2016, se Uredba (ES) 
št. 2115/2009 v zvezi z Bosno in 
Hercegovino ponovno uporablja od 
datuma podpisa in začetka začasne 
uporabe takega sporazuma. 

črtano 

Or. en 

 

 


