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Pozměňovací návrh 1
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Čtvrtá odrážka

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

− s ohledem na doporučení smíšeného 
parlamentního výboru EU-Chorvatsko 
přijaté dne 29. března 2010 v Záhřebu,

− s ohledem na doporučení 11. smíšeného 
parlamentního výboru EU-Chorvatsko 
přijaté dne 29. března 2010 v Záhřebu a na 
doporučení 12. smíšeného parlamentního 
výboru EU-Chorvatsko přijaté dne 30. 
listopadu 2010 v Bruselu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že i nadále platí
v plné míře závazek Evropského 
parlamentu podporovat členství Chorvatska
v Evropské unii a že Evropský parlament je 
odhodlán napomoci tomu, aby byl proces 
přistoupení úspěšně dokončen,

A. vzhledem k tomu, že i nadále platí 
závazek Evropského parlamentu 
podporovat členství Chorvatska
v Evropské unii a že Evropský parlament je 
odhodlán napomoci tomu, aby byl proces 
přistoupení co nejrychleji úspěšně 
dokončen, pokud budou splněny veškeré 
podmínky vstupu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
BerndPosselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že i nadále platí
v plné míře závazek Evropského 
parlamentu podporovat členství Chorvatska
v Evropské unii a že Evropský parlament je 
odhodlán napomoci tomu, aby byl proces 
přistoupení úspěšně dokončen,

A. vzhledem k tomu, že i nadále platí
v plné míře závazek Evropského 
parlamentu podporovat členství Chorvatska
v Evropské unii a že Evropský parlament je 
odhodlán napomoci tomu, aby byl proces 
přistoupení úspěšně a urychleně dokončen,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že přístupová jednání
s Chorvatskem mohou být ukončena
v první polovině roku 2011, pokud budou
i nadále energicky prováděny nezbytné 
reformy, a to zejména v oblasti posílení 
veřejné správy a soudnictví, pokud bude 
pokračovat boj proti korupci, zajistí se 
trvalá možnost návratu uprchlíků a plná 
spolupráce s Mezinárodním trestnímu 
tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
a pokud bude pokračovat privatizační 
proces a přijímání plánů pro 
restrukturalizaci loděnic, jež se nacházejí
v obtížné situaci,

C. vzhledem k tomu, že v polovině 
roku 2011 uplyne 20 let od vyhlášení 
nezávislosti Chorvatska, které bylo na 
mezinárodní úrovni uznáno o 6 
měsíců později, což by mělo být 
povzbuzením k ukončení jednání
v první polovině roku 2011, pokud 
budou i nadále energicky prováděny 
nezbytné reformy, a to zejména
v oblasti posílení veřejné správy
a soudnictví, pokud bude pokračovat 
boj proti korupci, zajistí se trvalá 
možnost návratu uprchlíků a plná 
spolupráce s Mezinárodním trestnímu 
tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
(ICTY) a pokud bude pokračovat 
privatizační proces a přijímání plánů 
pro restrukturalizaci loděnic, jež se 
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nacházejí v obtížné situaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. zhledem k tomu, že přístupová jednání
s Chorvatskem mohou být ukončena
v první polovině roku 2011, pokud budou
i nadále energicky prováděny nezbytné 
reformy, a to zejména v oblasti posílení 
veřejné správy a soudnictví, pokud bude 
pokračovat boj proti korupci,
zajistí se trvalá možnost návratu uprchlíků
a plná spolupráce s Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
(ICTY) a pokud bude pokračovat 
privatizační proces a přijímání plánů pro 
restrukturalizaci loděnic, jež se nacházejí
v obtížné situaci,

C. vzhledem k tomu, že přístupová jednání
s Chorvatskem mohou být ukončena
v patřičnou dobu, pokud budou i nadále 
energicky prováděny nezbytné reformy,
a to zejména v oblasti posílení veřejné 
správy a soudnictví, pokud bude 
pokračovat boj proti korupci,
zajistí se trvalá možnost návratu uprchlíků
a plná spolupráce s Mezinárodním
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 
(ICTY) a pokud bude pokračovat 
privatizační proces a přijímání plánů pro 
restrukturalizaci loděnic, jež se nacházejí
v obtížné situaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že naděje na členství
v EU představuje silnou motivaci pro 
ostatní země západního Balkánu na cestě
k evropské integraci k tomu, aby 
prosazovaly nezbytné politické, 
hospodářské a zákonodárné reformy
a posilovaly mír, stabilitu a smírné soužití

E. vzhledem k tomu, že naděje na členství
v EU představuje silnou motivaci pro 
ostatní země západního Balkánu na cestě
k evropské integraci k tomu, aby 
prosazovaly nezbytné politické, 
hospodářské a zákonodárné reformy
a posilovaly mír, stabilitu a smírné soužití
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v tomto regionu; vzhledem k tomu, že by 
EU měla posilovat regionální přístup
k evropské budoucnosti,

v tomto regionu; vzhledem k tomu, že by 
EU měla posilovat evropský přístup k těm 
zemím sousedícím s Chorvatskem, které 
jsou součástí soluňského procesu,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Milan Zver, Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že naděje na členství
v EU představuje silnou motivaci pro 
ostatní země západního Balkánu na cestě
k evropské integraci k tomu, aby 
prosazovaly nezbytné politické, 
hospodářské a zákonodárné reformy
a posilovaly mír, stabilitu a smírné soužití
v tomto regionu; vzhledem k tomu, že by 
EU měla posilovat regionální přístup
k evropské budoucnosti,

E. vzhledem k tomu, že naděje na členství
v EU představuje silnou motivaci pro 
ostatní země západního Balkánu na cestě
k evropské integraci k tomu, aby 
prosazovaly nezbytné politické, 
hospodářské a zákonodárné reformy
a posilovaly mír, stabilitu a smírné soužití
v tomto regionu založené na dobrých 
sousedských vztazích; vzhledem k tomu, 
že by EU měla posilovat regionální přístup
k evropské budoucnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje Chorvatsku uznání za výrazný 
pokrok, kterého dosáhlo při plnění kritérií 
podmiňujících uzavření přístupových 
jednání; žádá Chorvatsko, aby i nadále 
rozhodně prosazovalo nezbytné reformy,
a bylo tak schopno splnit poslední kritéria

1. vyjadřuje Chorvatsku uznání za výrazný 
pokrok, kterého dosáhlo při plnění kritérií 
podmiňujících uzavření přístupových 
jednání; žádá Chorvatsko, aby i nadále 
rozhodně prosazovalo nezbytné reformy,
a bylo tak schopno splnit poslední kritéria
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a jednání uzavřít; vyzývá Komisi, aby 
využila veškerých svých kapacit a poskytla 
Chorvatsku pomoc v jeho úsilí o splnění 
těchto kritérií;

a jednání uzavřít;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá záměr maďarského předsednictví 
ukončit jednání první polovině roku 2011,
a to v případě, že budou splněny veškeré 
podmínky a ukazatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je pevně přesvědčen o tom, že rychlé 
přistoupení Chorvatska má jak evropskou, 
tak regionální dimenzi, a že by dále 
povzbudilo zbylé země západního Balkánu
k tomu, aby energicky zahájily a prováděly 
reformy související s přistoupením;

2. je pevně přesvědčen o tom, že rychlé 
přistoupení Chorvatska má význam pro 
Evropu i pro region, a že by dále 
povzbudilo zbylé země západního Balkánu
k tomu, aby energicky zahájily a prováděly 
reformy související s přistoupením;

Or. de
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Pozměňovací návrh 11
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských 
občanů domnívá, že členství Chorvatska
v EU nebude pro zemi přínosem; vybízí 
chorvatské orgány a občanskou 
společnost k tomu, aby s pomocí Komise 
mobilizovaly své aktivity s cílem 
dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;

3. bere na vědomí, že podle posledního 
průzkumu Eurobarometru se většina 
chorvatských občanů domnívá, že členství 
Chorvatska v EU nebude pro zemi 
přínosem;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských 
občanů domnívá, že členství Chorvatska
v EU nebude pro zemi přínosem; vybízí 
chorvatské orgány a občanskou společnost
k tomu, aby s pomocí Komise 
mobilizovaly své aktivity s cílem 
dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských 
občanů domnívá, že členství Chorvatska
v EU nebude pro zemi přínosem; vybízí 
chorvatské orgány a občanskou společnost
k tomu, aby s pomocí Komise 
mobilizovaly své aktivity s cílem 
dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;
vyzývá chorvatskou vládu, aby v mnohem 
větší míře politicky podporovala 
organizace občanské společnosti, jejichž 
cílem je podpořit členství země v EU,
a aby tyto aktéry z nestátní sféry více 
zapojila do procesu přistoupení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských 
občanů domnívá, že členství Chorvatska
v EU nebude pro zemi přínosem; vybízí 
chorvatské orgány a občanskou společnost
k tomu, aby s pomocí Komise 
mobilizovaly své aktivity s cílem 
dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;

3. i nadále vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že podle posledního průzkumu 
Eurobarometru se většina chorvatských 
občanů domnívá, že členství Chorvatska
v EU nebude pro zemi přínosem; vybízí 
chorvatské orgány a občanskou společnost
k tomu, aby s pomocí Komise 
mobilizovaly své aktivity s cílem 
dosáhnout toho, aby se Chorvaté
s evropským projektem identifikovali;
domnívá se, že je nesmírně důležité 
občanům poskytovat jasné a faktické 
informace o důsledcích přistoupení 
Chorvatska k EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá, že v červnu 2010 chorvatský 
parlament naprostou většinou schválil 
výrazné změny ústavy požadované
v souvislosti s přistoupením k EU; je 
přesvědčen, že přijaté změny ústavy 
povedou k přijetí zbylých právních 
předpisů;

4. vítá, že v červnu 2010 chorvatský 
parlament naprostou většinou schválil 
výrazné změny ústavy požadované
v souvislosti s přistoupením k EU; je 
přesvědčen, že přijaté změny ústavy 
povedou k přijetí zbylých právních 
předpisů; vyjadřuje politování nad tím, že 
vláda promarnila příležitost zahrnout do 
ústavy lepší ochranu menšin, jako jsou 
lesbické ženy, homosexuálové, 
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bisexuálové a transsexuálové (LGBT),
a zásadu ekologické udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá chorvatský parlament, aby 
zřídil v rámci chorvatského parlamentu 
výbor pro rozpočtovou kontrolu s cílem 
oddělit rozpočtové a auditní funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podtrhuje, že přestože byla přijata 
významná opatření k posílení veřejné 
správy, přetrvávají ve správních postupech 
zásadní nedostatky a správní kapacity jsou 
stále nedostatečné zejména s ohledem na 
složitost reformy veřejné správy; vyzývá 
chorvatskou vládu, aby řešila otázku 
výrazných zpoždění v procesu 
decentralizace, a to vypracováním
a prováděním decentralizační strategie
a přijetím dalších opatření k depolitizaci 
veřejné správy a dalšímu posílení 
profesionálního chování a etiky;

5. podtrhuje, že přestože byla přijata 
významná opatření k posílení veřejné 
správy, přetrvávají ve správních postupech 
zásadní nedostatky a správní kapacity jsou 
stále nedostatečné zejména s ohledem na 
složitost reformy veřejné správy; vyzývá 
chorvatskou vládu, aby řešila otázku 
výrazných zpoždění v procesu 
decentralizace, a to vypracováním
a prováděním decentralizační strategie
a přijetím dalších opatření k depolitizaci 
veřejné správy a dalšímu posílení 
profesionálního chování a etiky; domnívá 
se, že v tomto ohledu má rozhodující 
význam dokončení strategie v oblasti 
kariérního postupu, který bude 
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jednoznačně založen na zásluhách,
a revidovaná politika odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Göran Färm, Richard Howitt, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. gratuluje Chorvatsku k tomu, že 
prokázalo odvahu při řešení obvinění
z korupce, které bylá vznesena vůči jejím 
vysokým politickým činitelům; Poukazuje
v této souvislosti na žádost úřadu 
chorvatského státního zástupce o to, aby 
byl bývalý předseda vlády Ivo Sanader 
zbaven imunity, a rovněž zatykač, který 
vydalo chorvatské ministerstvo vnitra
v souvislosti s několika obviněními
z podvodů; očekává, že chorvatské
i rakouské soudní orgány budou 
postupovat v souladu se zásadou 
nezávislosti soudů a pravidly EU pro 
extradici osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Göran Färm, Richard Howitt, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. s hlubokými obavami poukazuje na 
svědectví, které bývalý vůdce chorvatského 
národního celního úřadu a pokladník 
strany HDZ Mladen Barisic podal 
národní antikorupční agentuře USKOK,
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a to zejména pokud jde o využití peněz 
získaných podvodnými obchody na platby 
lobbistům v Bruselu; vyzývá úřad OLAF
k úzké spolupráci s chorvatskými úřady, 
aby došlo k objasnění této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

6. domnívá se, že se zdá, že korupce je
v Chorvatská velmi rozšířena a zdá se, že
stále postihuje téměř veškeré oblasti 
společnosti, ekonomiky a státní správy vítá 
úsilí chorvatské vlády, která zaujala vůči 
veškerým formám korupce rozhodný 
postoj; zdůrazňuje, že vláda věnovala 
zvláštní pozornost právnímu
a institucionálnímu rámci boje proti 
korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni bývalý předseda vlády, 
dva bývalí ministři, vysoce postavení státní 
úředníci a řada generálních ředitelů firem 
ve vlastnictví státu; očekává, že soudní 
procesy budou transparentní a nestranné;
vítá vytvoření speciálních útvarů pro boj 
proti korupci a organizovanému zločinu
v rámci čtyř největších soudů v zemi,
v rámci nichž se provádí prověrky soudců
a probíhá jejich další vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

6. vítá úsilí chorvatské vlády, která zaujala 
vůči veškerým formám korupce rozhodný 
postoj; nicméně konstatuje, že korupce 
zasahuje různé části společnosti, 
ekonomiku a politické orgány; zdůrazňuje, 
že vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni bývalí členové vlády, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
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právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři
a bývalý předseda vlády, vysoce postavení 
státní úředníci a řada generálních ředitelů 
firem ve vlastnictví státu; vítá vytvoření 
speciálních útvarů pro boj proti korupci
a organizovanému zločinu v rámci čtyř 
největších soudů v zemi, v rámci nichž se 
provádí prověrky soudců a probíhá jejich 
další vzdělávání; poukazuje na to, že byl 
bývalý předseda vlády zbaven poslanecké 
imunity a očekává, že bude tento případ, 
který zasahuje nejvyšší místa, řádně 
vyšetřen;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři,
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
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zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;
připomíná chorvatským úřadům, že je 
důležité, aby se zabránilo politickému 
vměšování do vyšetřování případů 
korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že korupce je v Chorvatská 
stále velmi rozšířena a postihuje téměř 
veškeré oblasti společnosti, ekonomiky
a státní správy; vítá úsilí chorvatské vlády, 
která zaujala vůči veškerým formám 
korupce rozhodný postoj; zdůrazňuje, že 
vláda věnovala zvláštní pozornost 
právnímu a institucionálnímu rámci boje 
proti korupci, včetně vyšetřování, stíhání
a spolupráce mezi orgány a mezinárodní 
spolupráce; všímá si případů korupce, 
kterou jsou v současnosti vyšetřovány a do 
nichž jsou zapleteni dva bývalí ministři, 
vysoce postavení státní úředníci a řada 
generálních ředitelů firem ve vlastnictví 
státu; vítá vytvoření speciálních útvarů pro 
boj proti korupci a organizovanému 
zločinu v rámci čtyř největších soudů
v zemi, v rámci nichž se provádí prověrky 
soudců a probíhá jejich další vzdělávání;

netýká se českého znění

Or. de
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Pozměňovací návrh 24
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že i když boj proti korupci 
představuje i nadále jednu z hlavních 
priorit vlády, k soudu se dostalo jen 
několik málo korupčních případů a většina 
zůstane ve fázi stíhání či vyšetřování;
vyzývá chorvatské orgány, aby dále 
posílily správní kapacity subjektů 
zabývajících se korupcí, zejména pak 
Úřadu pro boj s korupcí a organizovaným 
zločinem (USKOK), a dále podporovaly 
kulturu politické odpovědnosti;

7. konstatuje, že i když boj proti korupci 
představuje i nadále jednu z hlavních 
priorit vlády, k soudu se dostalo jen 
několik málo korupčních případů a většina 
zůstane ve fázi stíhání či vyšetřování;
vyzývá chorvatské orgány, aby dále 
posílily správní kapacity subjektů 
zabývajících se korupcí, zejména pak 
Úřadu pro boj s korupcí a organizovaným 
zločinem (USKOK), a dále podporovaly 
kulturu politické odpovědnosti; poukazuje 
na úsilí chorvatských úřadů zabránit 
korupci tím, že poskytnou soudcům
a dalším státním úředníkům pokyny
a informace celé společnosti; zdůrazňuje, 
že je třeba v tomto ohledu vyvinout další 
úsilí, zejména posílením transparentnosti 
veřejných výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že i když boj proti korupci 
představuje i nadále jednu z hlavních 
priorit vlády, k soudu se dostalo jen 
několik málo korupčních případů a většina 
zůstane ve fázi stíhání či vyšetřování;
vyzývá chorvatské orgány, aby dále 
posílily správní kapacity subjektů 
zabývajících se korupcí, zejména pak 
Úřadu pro boj s korupcí a organizovaným 

7. konstatuje, že i když boj proti korupci 
představuje i nadále jednu z hlavních 
priorit vlády, k soudu se dostalo jen 
několik málo korupčních případů a většina 
zůstane ve fázi stíhání či vyšetřování;
vyzývá chorvatské orgány, aby dále 
posílily správní kapacity subjektů 
zabývajících se korupcí, zejména pak 
Úřadu pro boj s korupcí a organizovaným 
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zločinem (USKOK), a dále podporovaly 
kulturu politické odpovědnosti;

zločinem (USKOK), a dále podporovaly 
kulturu politické odpovědnosti; vítá úsilí 
vlády o odstranění nedostatků v oblasti 
financování činností politických stran
a volebních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je potěšen výrazným úsilím o další 
reformu soudnictví, zejména pak přijetím 
revidovaného akčního plánu pro reformu 
soudnictví; vítá pokrok v dalším snižování 
nedořešených případů, zvláště případů,
u nichž řízení trvá více než 3 roky, a 
v racionalizaci soudního systému 
vytvořením větších soudů, krajských soudů
a obchodních soudů a specializací soudců;
všímá si pozitivních kroků k posílení 
nezávislosti při jmenování soudců, posílení 
profesního rozvoje a kárné odpovědnosti 
předsedů soudů a rovněž přijetí obecných 
opatření k posílení nezávislosti soudnictví,
a to rovněž pokud jde o Státní soudní radu, 
nezávislost justiční akademie a zřízení 
školy pro soudní úředníky;

8. je potěšen výrazným úsilím o další 
reformu soudnictví, zejména pak přijetím 
revidovaného akčního plánu pro reformu 
soudnictví; vítá pokrok v dalším snižování 
nedořešených případů, zvláště případů,
u nichž řízení trvá více než 3 roky, a 
v racionalizaci soudního systému 
vytvořením větších soudů, krajských soudů
a obchodních soudů a specializací soudců;
všímá si pozitivních kroků k posílení 
nezávislosti při jmenování soudců, posílení 
profesního rozvoje a kárné odpovědnosti 
předsedů soudů a rovněž přijetí obecných 
opatření k posílení nezávislosti soudnictví,
a to rovněž pokud jde o Státní soudní radu, 
nezávislost justiční akademie a zřízení 
školy pro soudní úředníky; poukazuje na 
to, že dobré provádění nových ustanovení 
má klíčový význam pro ukončení jednání
v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Milan Zver, Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je potěšen výrazným úsilím o další 
reformu soudnictví, zejména pak přijetím 
revidovaného akčního plánu pro reformu 
soudnictví; vítá pokrok v dalším snižování 
nedořešených případů, zvláště případů,
u nichž řízení trvá více než 3 roky, a 
v racionalizaci soudního systému 
vytvořením větších soudů, krajských soudů
a obchodních soudů a specializací soudců;
všímá si pozitivních kroků k posílení 
nezávislosti při jmenování soudců, posílení 
profesního rozvoje a kárné odpovědnosti 
předsedů soudů a rovněž přijetí obecných 
opatření k posílení nezávislosti soudnictví,
a to rovněž pokud jde o Státní soudní radu, 
nezávislost justiční akademie a zřízení 
školy pro soudní úředníky;

8. s ohledem na dosažení nezávislého
a nestranného soudního systému je 
potěšen výrazným úsilím o další reformu
soudnictví, zejména pak přijetím 
revidovaného akčního plánu pro reformu 
soudnictví; vítá pokrok v dalším snižování 
nedořešených případů, zvláště případů,
u nichž řízení trvá více než 3 roky, a 
v racionalizaci soudního systému 
vytvořením větších soudů, krajských soudů
a obchodních soudů a specializací soudců;
všímá si pozitivních kroků k posílení 
nezávislosti při jmenování soudců, posílení 
profesního rozvoje a kárné odpovědnosti 
předsedů soudů a rovněž přijetí obecných 
opatření k posílení nezávislosti soudnictví,
a to rovněž pokud jde o Státní soudní radu, 
nezávislost justiční akademie a zřízení 
školy pro soudní úředníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že přestože soudy snížily 
počet nevyřešených případů čekajících na 
soudní řízení, jsou právní stát i důvěra 
občanů v soudnictví nadále poškozovány 
velkým objemem nedořešených případů
a nepřiměřenou délkou soudních řízení;
s politováním konstatuje, že přestože je 
počet soudců vysoký, stále chybí soudní 
zaměstnanci na zajištění podpůrných 
činností, a vyzývá proto chorvatské orgány, 
aby tento nedostatek řešily;

9. zdůrazňuje, že přestože soudy snížily 
počet nevyřešených případů čekajících na 
soudní řízení, jsou právní stát i důvěra 
občanů v soudnictví nadále poškozovány 
velkým objemem nedořešených případů
a nepřiměřenou délkou soudních řízení;
s politováním konstatuje, že přestože je 
počet soudců vysoký, stále chybí soudní 
zaměstnanci na zajištění podpůrných 
činností, a vyzývá proto chorvatské orgány, 
aby tento nedostatek řešily; vyzývá ke 
sjednocení jurisprudence, aby se tak 
zajistil předvídatelný soudní systém
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a získala důvěra veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že přestože soudy snížily 
počet nevyřešených případů čekajících na 
soudní řízení, jsou právní stát i důvěra 
občanů v soudnictví nadále poškozovány 
velkým objemem nedořešených případů
a nepřiměřenou délkou soudních řízení;
s politováním konstatuje, že přestože je 
počet soudců vysoký, stále chybí soudní 
zaměstnanci na zajištění podpůrných 
činností, a vyzývá proto chorvatské orgány, 
aby tento nedostatek řešily;

9. zdůrazňuje, že přestože soudy snížily 
počet nevyřešených případů čekajících na 
soudní řízení, jsou právní stát i důvěra 
občanů v soudnictví nadále poškozovány 
velkým objemem nedořešených případů
a nepřiměřenou délkou soudních řízení;
s politováním konstatuje, že přestože je 
počet soudců vysoký, stále chybí soudní 
zaměstnanci na zajištění podpůrných 
činností, a vyzývá proto chorvatské orgány, 
aby tento nedostatek řešily; zdůrazňuje, že 
vymáhání soudních rozhodnutí 
představuje nadále problém;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poznamenává, že Komise zaznamenala 
pouze omezený pokrok, pokud jde
o infrastrukturu a vybavení soudů, a to 
zejména kvůli chybějícímu řádnému 
financování; očekává, že tento systém 
bude funkční co nejdříve, aby se tak
v Chorvatsku mohly vyřídit nahromaděné 
dosud nevyřešené případy a zajistilo se, 
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aby nedocházelo ke zpožděním při výkonu 
spravedlnosti a aby tento výkon byl účinný
a bez prodlev;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. naléhá na chorvatské orgány, aby 
pokračovaly v provádění právních 
předpisů určených k boji proti korupci
a ve zlepšování nezávislosti a účinnosti 
soudní moci a navyšování prostředků na 
ni určených; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi, aby poskytla Radě
a Parlamentu podrobnější hodnocení 
účinnosti protikorupčních opatření, která 
Chorvatsko přijalo v oblasti zadávání 
veřejných zakázek souvisejících
s vnitrostátním i evropským 
financováním, a aby toto hodnocení 
začlenila do příští zprávy o pokroku; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. vyzývá Komisi, aby do své příští zprávy
o pokroku zahrnula hodnocení dopadu
a výsledků dosažených přidělením 
prostředků EU na reformu soudnictví
a boj proti korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
byly reformy veřejné správy a soudnictví 
úspěšně dokončeny před přistoupením 
Chorvatska k Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá pokrok, kterého bylo k dnešnímu 
dni dosaženo v oblasti elektronických 
komunikací a informačních technologií,
a nabádá chorvatské orgány, aby 
prosazovaly přístup k internetu v co 
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největším možném rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. všímá si prohlášení, které v červnu
2010 v Radě bezpečnosti OSN učinil 
žalobce ICTY; vítá, že Chorvatsko v rámci 
své spolupráce reaguje na potřeby ICTY, 
že žádosti o pomoc jsou řešeny efektivně, 
přístup ke svědkům a důkazním 
materiálům je poskytován bez jakýchkoli 
prodlev a že bylo možno zaznamenat 
všeobecné zlepšení v oblasti kvality 
správních šetření; vyzývá chorvatskou 
vládu k tomu, aby zintenzívnila správní 
šetření týkající se chybějících vojenských 
dokumentů;

10. všímá si prohlášení, které dne 6. 
prosince v Radě bezpečnosti OSN učinil 
žalobce ICTY; vítá, že chorvatské orgány 
zpravidla reagují na žádosti žalobce
o pomoc; konstatuje však, že zásadní 
nevyřešenou otázkou je i nadále žádost
o důležité vojenské materiály týkající se 
operace Bouře; vyzývá chorvatskou vládu
k tomu, aby zintenzívnila správní šetření 
týkající se chybějících vojenských 
dokumentů a objasnila nesrovnalosti ve 
svých zprávách pro úřad žalobce, které 
dosud nebyly vyřešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. všímá si prohlášení, které v červnu 
2010 v Radě bezpečnosti OSN učinil 
žalobce ICTY; vítá, že Chorvatsko v rámci 
své spolupráce reaguje na potřeby ICTY, 
že žádosti o pomoc jsou řešeny efektivně,
přístup ke svědkům a důkazním 
materiálům je poskytován bez jakýchkoli 
prodlev a že bylo možno zaznamenat 

10. všímá si prohlášení, které dne 6. 
prosince 2010 v Radě bezpečnosti OSN 
učinil žalobce ICTY; vítá, že Chorvatsko
v rámci své spolupráce reaguje na potřeby 
ICTY, že žádosti o pomoc jsou řádně
řešeny a přístup ke svědkům a důkazním 
materiálům je poskytován bez jakýchkoli 
prodlev a že bylo možno zaznamenat 
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všeobecné zlepšení v oblasti kvality 
správních šetření; vyzývá chorvatskou 
vládu k tomu, aby zintenzívnila správní 
šetření týkající se chybějících vojenských 
dokumentů;

všeobecné zlepšení v oblasti kvality 
správních šetření; vyzývá chorvatskou 
vládu k tomu, aby zintenzívnila správní 
šetření týkající se chybějících vojenských 
dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 
vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí; vyzývá 
Radu, aby posoudila postoj soudního 
senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že 
nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované 
dělostřelecké záznamy;

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 
vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní 
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí, 
konstatuje však rovněž, že ve svém 
posledním prohlášení určeném Radě 
bezpečnosti OSN žalobce hovořil
o nesrovnalostech, které se objevily ve 
zprávách Chorvatska; na druhé straně
vyzývá Radu, aby posoudila postoj 
soudního senátu ICTY, zejména s ohledem 
na to, že nebylo možno stanovit
s dostatečnou jistotou, zda stále existují 
požadované dělostřelecké záznamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 11. vítá úsilí chorvatské pracovní skupiny 
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vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní 
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí; vyzývá 
Radu, aby posoudila postoj soudního 
senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že 
nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované 
dělostřelecké záznamy;

státních orgánů o poskytování veškerých 
informací o tom, kde se požadované 
dokumenty nacházejí; vyzývá Radu, aby 
posoudila postoj soudního senátu ICTY, 
zejména s ohledem na to, že nebylo možno 
stanovit s dostatečnou jistotou, zda stále 
existují požadované dělostřelecké 
záznamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 
vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní 
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí; vyzývá 
Radu, aby posoudila postoj soudního 
senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že 
nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované 
dělostřelecké záznamy;

11. i když konstatuje, že žádosti hlavního 
žalobce o důležité vojenské dokumenty 
nebyly dosud vyřízeny, vítá úsilí 
chorvatské pracovní skupiny státních 
orgánů o poskytování veškerých informací
o tom, kde se požadované dokumenty 
nacházejí; vyzývá Radu, aby posoudila 
postoj soudního senátu ICTY, zejména
s ohledem na to, že nebylo možno stanovit
s dostatečnou jistotou, zda stále existují 
požadované dělostřelecké záznamy, a aby 
uznala plnou spolupráci Chorvatska
s ICTY;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 
vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní 
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí; vyzývá 
Radu, aby posoudila postoj soudního 
senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že 
nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované 
dělostřelecké záznamy;

11. i když konstatuje, že žádosti žalobce
ICTY o důležité vojenské dokumenty 
nebyly dosud v plném rozsahu vyřízeny, 
vítá úsilí chorvatské pracovní skupiny 
státních orgánů o poskytování veškerých 
informací o tom, kde se požadované 
dokumenty nacházejí; vyzývá Radu, aby 
posoudila postoj soudního senátu ICTY, 
zejména s ohledem na to, že nebylo možno 
stanovit s dostatečnou jistotou, zda stále 
existují požadované dělostřelecké 
záznamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. i když konstatuje, že žádosti o důležité 
vojenské dokumenty nebyly dosud 
vyřízeny, vítá úsilí chorvatské pracovní 
skupiny státních orgánů o poskytování 
veškerých informací o tom, kde se 
požadované dokumenty nacházejí; vyzývá 
Radu, aby posoudila postoj soudního 
senátu ICTY, zejména s ohledem na to, že 
nebylo možno stanovit s dostatečnou 
jistotou, zda stále existují požadované 
dělostřelecké záznamy;

netýká se českého znění

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; konstatuje nicméně,
že v zájmu zajištění zcela nezaujatých
a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti a zlepšení ochrany svědků 
jsou nutná další zlepšení při vedení 
soudních řízení týkajících se válečných 
zločinů; povzbuzuje chorvatské orgány
k tomu, aby dále posílily dialog
a spolupráci v této oblasti se sousedními 
zeměmi;

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; vyjadřuje však obavy 
nad zprávami z poslední doby o závažných 
nedostatcích, které přetrvávají v oblasti 
stíhání válečných zločinů na domácí 
půdě, především v souvislosti s nízkým 
počtem pachatelů, kteří byli postaveni 
před soud, nedostatečnou kapacitou 
soudního systému,a o tom, že se 
nepodařilo v souladu se současnými 
mezinárodními standardy definovat 
základní koncepce související se stíháním 
zločinů podle mezinárodního práva, jako 
je odpovědnost velitelů, válečné zločiny 
týkající se sexuálního násilí a zločiny 
proti lidskosti, chybějící nedostatečná 
odbornost soudců v záležitostech 
mezinárodního trestního práva, 
předpojatost vůči chorvatským Srbům při 
stíhání válečných zločinů a nedostatečná 
ochrana a podpora svědků; naléhavě 
proto vyzývá chorvatské orgány, aby 
podnikly nezbytné kroky v zájmu zajištění 
zcela nezaujatých, nestranných a účinných 
soudních řízení, řešení beztrestnosti
a zlepšení ochrany svědků a jejich podpory
a přístupu obětí válečných zločinů
k odškodnění zlepšily vedení soudních 
řízení týkajících se válečných zločinů;
povzbuzuje chorvatské orgány k tomu, aby 
dále posílily dialog a spolupráci v této 
oblasti se sousedními zeměmi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; konstatuje nicméně, 
že v zájmu zajištění zcela nezaujatých
a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti a zlepšení ochrany svědků 
jsou nutná další zlepšení při vedení 
soudních řízení týkajících se válečných 
zločinů; povzbuzuje chorvatské orgány
k tomu, aby dále posílily dialog
a spolupráci v této oblasti se sousedními 
zeměmi;

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; konstatuje nicméně, 
že v zájmu zajištění zcela nezaujatých
a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti a zlepšení ochrany svědků 
jsou nutná další zlepšení při vedení 
soudních řízení týkajících se válečných 
zločinů; povzbuzuje chorvatské orgány
k tomu, aby dále posílily dialog
a spolupráci v této oblasti se sousedními 
zeměmi; vyslovuje chorvatské vládě 
uznání za její program na odstranění 
nášlapných min, které jsou pozůstatkem 
bojů z 90. let dvacátého století, a naléhavě 
vyzývá orgány, aby v tomto programu 
pokračovaly se zvláštním důrazem na 
nejvíce postižená místa, která se nacházejí
v nejvýchodnějších částech země;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; konstatuje nicméně, 
že v zájmu zajištění zcela nezaujatých
a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti a zlepšení ochrany svědků 
jsou nutná další zlepšení při vedení 
soudních řízení týkajících se válečných 
zločinů; povzbuzuje chorvatské orgány
k tomu, aby dále posílily dialog
a spolupráci v této oblasti se sousedními 
zeměmi;

12. s potěšením konstatuje, že Chorvatsko 
je z vlastní iniciativy i nadále aktivní při 
soudním stíhání válečných zločinů a že 
žalobci nadále provádějí přezkum 
nepotrestaných válečných zločinů
a odsouzení v nepřítomnosti a že uplatňují 
standardní měřítka s cílem zajistit jednotné 
postupy bez ohledu na to, z kterého státu 
obžalovaný pochází; konstatuje nicméně, 
že v zájmu zajištění zcela nezaujatých
a nestranných soudních řízení, řešení 
beztrestnosti, zejména v případech, v nichž 
jsou podezřelými ze spáchání zločinu 
etničtí Chorvaté a oběťmi etničtí Srbové,
a zlepšení ochrany svědků jsou nutná další 
zlepšení při vedení soudních řízení 
týkajících se válečných zločinů;
povzbuzuje chorvatské orgány k tomu, aby 
dále posílily dialog a spolupráci v této 
oblasti se sousedními zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu 
uprchlíků a konstatuje, že více než 
polovina všech návratů je trvalá, přičemž
u ostatních případů se jedná
o jednorázovou návštěvu či opakované 
návštěvy; s potěšením konstatuje, že se 
odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; vyzývá chorvatské 
orgány, aby dále pokračovaly
v odstraňování překážek bránících získat 
trvalý pobyt, urychlily programy určené
k rekonstrukci domů, zahájily programy 

13. poukazuje na všeobecný pokrok
v oblasti návratu uprchlíků; s potěšením 
konstatuje, že se odpor veřejnosti vůči 
návratu Srbů na většině území zmenšil;
vyzývá chorvatské orgány, aby dále 
pokračovaly v odstraňování překážek 
bránících získat trvalý pobyt, urychlily 
programy určené k rekonstrukci 
domů, zahájily programy společenského
a hospodářského oživení; vyzývá 
chorvatské orgány k tomu, aby rázně 
řešily zbývající žádosti a učinily prioritu
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společenského a hospodářského oživení
a aby usilovaly o revitalizaci hospodářství 
ve znevýhodněných oblastech postižených 
válkou a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance;

z přezkumu odvolání a aby usilovaly
o revitalizaci hospodářství ve 
znevýhodněných oblastech postižených 
válkou a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu 
uprchlíků a konstatuje, že více než 
polovina všech návratů je trvalá, přičemž
u ostatních případů se jedná
o jednorázovou návštěvu či opakované 
návštěvy; s potěšením konstatuje, že se 
odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; vyzývá chorvatské 
orgány, aby dále pokračovaly
v odstraňování překážek bránících získat 
trvalý pobyt, urychlily programy určené
k rekonstrukci domů, zahájily programy 
společenského a hospodářského oživení
a aby usilovaly o revitalizaci hospodářství 
ve znevýhodněných oblastech postižených 
válkou a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance;

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu 
uprchlíků a konstatuje, že více než 
polovina všech návratů je trvalá, přičemž
u ostatních případů se jedná
o jednorázovou návštěvu či opakované 
návštěvy; s potěšením konstatuje, že se 
odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; konstatuje 
nicméně. že uprchlíci a vracející se osoby 
čelí i nadále mnohým problémům vyzývá 
chorvatské orgány, aby dále pokračovaly
v odstraňování překážek bránících získat 
trvalý pobyt, patřičně financovaly
a urychlily programy určené k rekonstrukci 
domů, zahájily programy společenského
a hospodářského oživení a aby usilovaly
o revitalizaci hospodářství ve 
znevýhodněných oblastech postižených 
válkou, nadále zlepšovaly udržitelnost 
návratů a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance a aby usilovaly o revitalizaci 
hospodářství ve znevýhodněných oblastech 
postižených válkou, nadále zlepšovaly 
udržitelnost návratů a dále podporovaly 
smíření mezi etnickými skupinami
v atmosféře etnické tolerance;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu 
uprchlíků a konstatuje, že více než 
polovina všech návratů je trvalá, přičemž
u ostatních případů se jedná
o jednorázovou návštěvu či opakované 
návštěvy; s potěšením konstatuje, že se 
odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; vyzývá chorvatské 
orgány, aby dále pokračovaly
v odstraňování překážek bránících získat 
trvalý pobyt, urychlily programy určené
k rekonstrukci domů, zahájily programy 
společenského a hospodářského oživení
a aby usilovaly o revitalizaci hospodářství 
ve znevýhodněných oblastech postižených 
válkou a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance;

13. vítá všeobecný pokrok v oblasti návratu 
uprchlíků a konstatuje, že více než 
polovina všech návratů je trvalá, přičemž
u ostatních případů se jedná
o jednorázovou návštěvu či opakované 
návštěvy; s potěšením konstatuje, že se 
odpor veřejnosti vůči návratu Srbů na 
většině území zmenšil; vyzývá chorvatské 
orgány, aby usnadnily reintegrační proces 
vracejících se osob tím, že budou dále 
pokračovat v odstraňování překážek 
bránících získat trvalý pobyt, urychlí
programy určené k rekonstrukci domů
a zahájí programy společenského
a hospodářského oživení a aby usilovaly
o revitalizaci hospodářství ve 
znevýhodněných oblastech postižených 
válkou a dále podporovaly smíření mezi 
etnickými skupinami v atmosféře etnické 
tolerance a přijetí etnické a kulturní 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Zoran Thaler, Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že svoboda vyjadřování, 
včetně svobody a plurality sdělovacích 
prostředků, je v této zemi obecně 
dodržována; vyzývá nicméně chorvatské 
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orgány k posílení vyšetřování hrozeb vůči 
novinářům pracujícím na případech 
korupce, organizovaného zločinu
a dalších nezákonných aktivit; v tomto 
ohledu vítá rozhodnutí krajského soudu
v Záhřebu týkající se vraždy Iva Pukanice, 
který působil jako redaktor týdeníku;
konstatuje dále, že veřejnoprávní vysílání 
chorvatského rádia a televize (HRT) čelí
i nadále závažným problémům oblasti 
řízení, a to v důsledku několika 
neúspěšných pokusů programové rady 
HRT zvolit ředitele HRT, což má vliv na 
provoz této stanice;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá skutečnost, že bylo dosaženo 
relativního pokroku, pokud jde
o postavení žen ve společnosti a ve 
veřejném životě; konstatuje
s uspokojením, že 25 % míst v parlamentu
a téměř polovinu míst ve státní správě 
zaujímají ženy, což dokazuje pokrok 
směrem k dosažení rovnosti mužů a žen; 
je však hluboce znepokojen vysokým 
počtem obětí domácího násilí, zejména 
pak případů domácího násilí končících 
smrtí, a vyzývá k účinnějšímu provádění 
národní strategie ochrany proti násilí
v rodině, a to tím, že se zajistí patřičná 
komunikace mezi odpovědnými orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zatímco s uspokojením vítá skutečnost, 
že Chorvatsko bylo mezi prvními zeměmi, 
které se zavázaly dodržovat mezinárodní 
úmluvu o právech postižených osob, 
vyzývá chorvatské orgány k tomu, aby 
vytvořily konkrétní plány na reformu 
institucionalizace a právní kapacity
a rovněž aby řešily otázku rostoucího počtu 
osob s mentálním postižením, které žijí
v přeplněných zařízeních namísto
v komunitách, aby se tak plně zajistila 
práva osob s postižením; vyzývá 
Chorvatsko, aby dále posílilo příslušná 
právní ustanovení o přístupu osob se 
zdravotním postižením do budov;

14. zatímco s uspokojením vítá skutečnost, 
že Chorvatsko bylo mezi prvními zeměmi, 
které se zavázaly dodržovat mezinárodní 
úmluvu o právech postižených osob, 
rozhodně nabádá chorvatské orgány
k tomu, aby vytvořily konkrétní
a transparentní plány na reformu 
institucionalizace a právní kapacity
a rovněž aby řešily otázku rostoucího počtu 
osob s mentálním postižením, které žijí
v přeplněných zařízeních namísto
v komunitách, aby se tak plně zajistila 
práva osob s postižením; zejména pak 
poukazuje na to, že tato úmluva výslovně 
uznává základní práva mentálně 
postižených osob na život ve společenství;
doporučuje proto chorvatským orgánům, 
aby prováděly reformy, které budou 
respektovat toto ustanovení, a to tím, že 
nabídnou možnosti alternativní péče;
vyzývá Chorvatsko, aby dále posílilo 
příslušná právní ustanovení o přístupu osob 
se zdravotním postižením do budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zatímco s uspokojením vítá skutečnost, 
že Chorvatsko bylo mezi prvními zeměmi, 
které se zavázaly dodržovat mezinárodní 
úmluvu o právech postižených osob, 

14. s uspokojením vítá skutečnost, že 
Chorvatsko bylo mezi prvními zeměmi, 
které se zavázaly dodržovat mezinárodní 
úmluvu o právech postižených osob;
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vyzývá chorvatské orgány k tomu, aby 
vytvořily konkrétní plány na reformu 
institucionalizace a právní kapacity
a rovněž aby řešily otázku rostoucího počtu 
osob s mentálním postižením, které žijí
v přeplněných zařízeních namísto
v komunitách, aby se tak plně zajistila 
práva osob s postižením; vyzývá 
Chorvatsko, aby dále posílilo příslušná 
právní ustanovení o přístupu osob se 
zdravotním postižením do budov;

vyzývá chorvatské orgány k tomu, aby
prováděly stávající opatření a vytvořily 
další konkrétní plány na reformu 
institucionalizace a právní kapacity
a rovněž aby řešily otázku rostoucího počtu 
osob s mentálním postižením, které žijí
v přeplněných zařízeních namísto
v komunitách, aby se tak plně zajistila 
zákonná a lidská práva osob s postižením 
vyzývá Chorvatsko, aby dále posílilo 
příslušná právní ustanovení o přístupu osob 
se zdravotním postižením do budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na výrazný pokrok, pokud 
jde o respektování a ochranu menšin, a to
s větším důrazem na otázky menšin
v souvislosti se zlepšenými vztahy v tomto 
regionu; vítá posílení ustanovení ústavy 
týkajících se menšin a skutečnost, že 
navzdory úsporným finančním opatřením 
byla úroveň financování poskytovaná 
organizacím sdružujícím menšiny snížena 
jen minimálně; zdůrazňuje však, že je 
třeba přijmout příslušná opatření na 
ochranu romské menšiny, která se potýká
s obzvláště obtížnými životními 
podmínkami a problémy v oblasti 
vzdělávání, sociální ochrany, zdravotní 
péče, zaměstnanosti a přístupu k osobním 
dokumentům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že Chorvatsko 
ratifikovalo osm stěžejních úmluv
o pracovních právech Mezinárodní 
organizace práce; uznává, že přestože 
právo na vstup do odborů je zaručeno 
právními předpisy, existují dosud omezení 
základních pracovních práv a práv 
souvisejících s odborovými svazy; vybízí 
Chorvatsko k tomu, aby dále posílilo 
pracovní práva a práva související
s odborovými svazy; poukazuje na 
důležitou úlohu sociálního dialogu
a vybízí chorvatskou vládu k tomu, aby 
zvýšila své ambice při dalším posilování 
Hospodářské a sociální rady v rámci 
rozhodovacích procesů a vytváření politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo
v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví; 
vyjadřuje však obavy v souvislosti
s vysokou mírou nezaměstnanosti žen, 
nepříznivými podmínkami zaměstnávání, 
kterým čelí ženy, a přetrvávajícími rozdíly
v platech mezi muži a ženami; vyjadřuje 
obavy nad tím, že ženy jsou i nadále 
naprosto nedostatečně zastoupeny
v subjektech, v nichž jsou přijímána 
hospodářská a politická rozhodnutí; 
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požaduje aktivnější podporu zapojení žen 
do politiky; vyzývá k urychlenému 
dokončení provádění zákona o rovnosti 
žen a mužů, k zavedení zásady rovné mzdy
a k uplatňování zákona o ochraně před 
násilím v rodině;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. podtrhuje význam dialogu
s občanskou společností a zdůrazňuje 
důležitou úlohu, kterou tyto organizace 
mají při definování politických priorit; 
uznává úsilí chorvatské vlády v oblasti 
konzultací s občanskou společností; 

poukazuje však na to, že občanská 
společnost je zpravidla i nadále vyloučena
z procesu vytváření politik; vyzývá orgány, 
aby přijaly další kroky k formalizaci
a zvýšení účasti subjektů občanské 
společnosti na procesu tvorby politiky
a na kontrole činnosti orgánů; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu občanské společnosti, 
pokud jde o její přínos k posílení 
regionální spolupráce v oblasti sociálních
a politických záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. uznává, že svoboda vyjadřování je 
zaručena chorvatskými právními předpisy
a je obecně dodržována, vyzývá však
k dalším opatřením k zajištění nezávislosti
a profesionality v oblasti sdělovacích 
prostředků; vyzývá chorvatské orgány, aby
i nadále dávaly najevo svůj závazek, 
pokud jde o zajištění toho, aby sdělovací 
prostředky fungovaly bez politického 
vměšování a byla zaručena nezávislost 
regulačních subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že sociální ochrana žen 
je v současnosti v porovnání se 
sousedními zeměmi na vyšší úrovni; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby bylo 
dosaženo dalšího pokroku s cílem splnit 
požadavky pro členství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že zatímco zacházení
s vězni obecně bylo humánní a byla 

15. vítá pokrok, kterého bylo dosaženo
v souvislosti s vězeňským systémem, 
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zahájena výstavba nových vězeňských 
zařízení, nebyly orgány schopny uspokojit
potřeby vězňů v oblasti zdravotní péče, 
hygieny, požadavků na prostor a přístup na 
čerstvý vzduch a dostupnosti pracovních 
příležitostí, a to kvůli přeplnění těchto 
zařízení;

zejména pak zahájení výstavby nových 
vězeňských zařízení a uplatňováním 
nového systému podmínečných trestů;
konstatuje nicméně, že potřeby vězňů
v oblasti zdravotní péče, hygieny, 
požadavků na prostor a přístup na čerstvý 
vzduch a dostupnosti pracovních 
příležitostí dosud nebyly v plném rozsahu 
uspokojeny,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. konstatuje, že zatímco zacházení
s vězni obecně bylo humánní a byla 
zahájena výstavba nových vězeňských 
zařízení, nebyly orgány schopny uspokojit 
potřeby vězňů v oblasti zdravotní péče, 
hygieny, požadavků na prostor a přístup na 
čerstvý vzduch a dostupnosti pracovních 
příležitostí, a to kvůli přeplnění těchto 
zařízení;

15. konstatuje, že zatímco zacházení
s vězni obecně je humánní a byla zahájena 
výstavba nových vězeňských zařízení, 
nebyly orgány schopny uspokojit potřeby 
vězňů v oblasti zdravotní péče, hygieny, 
požadavků na prostor a přístup na čerstvý 
vzduch a dostupnosti pracovních 
příležitostí, a to kvůli přeplnění těchto 
zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 15a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá zlepšení, pokud jde stíhání 
trestných činů páchaných z nenávisti ze 
strany všech příslušných orgánů; 
naléhavě vyzývá orgány, aby pokročily 
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ještě o krok dále a stanovily přiměřenou 
klasifikaci a definici trestných činů 
páchaných z nenávisti, zejména pokud jde
o trestné činy motivované sexuální 
orientací oběti a jejím kulturním či 
etnickým původem;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 15a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že svoboda sdělovacích 
prostředků je obecně dodržována; vyzývá 
nicméně chorvatské orgány, aby důsledně 
prošetřily případy zastrašování
a politického nátlaku na novináře
a rovněž obchodního vlivu; pokud jde
o veřejnou televizní a rozhlasovou stanici 
HRT očekává, že vláda připraví nezbytnou 
legislativu s cílem depolitizovat její řídící 
strukturu a zajistit redakční nezávislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 15b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vítá pokrok dosažený při provádění 
právních předpisů v oblasti trestných činů 
páchaných z nenávisti; konstatuje 
nicméně, že orgány musí důrazněji řešit 
případy rasově motivovaných hrozeb
a nesnášenlivosti vůči sexuálním 
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menšinám; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá rovněž chorvatskou vládu, aby 
se zabývala strukturálními nedostatky
v hospodářství, oslabila svou úlohu
v oblasti přerozdělování prostřednictvím 
strukturálních reforem s cílem povzbudit 
hospodářskou soutěž; zdůrazňuje, že je 
nezbytné racionalizovat veřejný sektor
a provést další fiskální konsolidaci/reformy 
zaměřené na snížení veřejných výdajů;
konstatuje dále, že je třeba výrazného úsilí 
při reformě chorvatského zdravotnictví, 
sociálních systémů a politik státní pomoci, 
aby se dosáhlo vyrovnané úrovně 
veřejných výdajů jako součásti řádného 
rámce fiskální politiky;

17. vyzývá rovněž chorvatskou vládu, aby 
se zabývala strukturálními nedostatky
v hospodářství, oslabila svou úlohu
v oblasti přerozdělování prostřednictvím 
strukturálních reforem s cílem povzbudit 
hospodářskou soutěž; zdůrazňuje, že je 
nezbytné racionalizovat veřejný sektor
a provést další fiskální konsolidaci/reformy 
zaměřené na snížení veřejných výdajů;
konstatuje dále, že je třeba výrazného úsilí 
při reformě chorvatského zdravotnictví, 
sociálních systémů a politik státní pomoci, 
aby se dosáhlo nákladové efektivnosti
a vyrovnané úrovně veřejných výdajů jako 
součásti řádného rámce fiskální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala velmi nízkou mírou 
zaměstnanosti, vyvíjela další úsilí s cílem 
zvýšit pracovní zapojení, a to tím, že se 
bude zabývat nepružnými předpisy
v oblasti pracovního trhu a překážkami pro 

18. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala velmi nízkou mírou 
zaměstnanosti, vyvíjela další úsilí s cílem 
zvýšit pracovní zapojení, a to tím, že se 
bude zabývat nepružnými předpisy
v oblasti pracovního trhu a překážkami pro 
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zapojení pracovníků na pracovním trhu 
prostřednictvím odborného vzdělávání, 
školení a celoživotního učení;

zapojení pracovníků na pracovním trhu, 
mimo jiné prostřednictvím odborného
vzdělávání, školení a celoživotního učení;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá skutečnost, že poměr 
zaměstnanosti mezi muži a ženami 
představuje pozitivní aspekt chorvatského 
hospodářství; zdůrazňuje nicméně, že 
procentuální zastoupení žen ve vedoucích 
pozicích v podnicích je i nadále extrémně 
nízké (zpráva „Global Gender Gap Report 
2010“);

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že zákon o golfových 
hřištích nadměrně zvýhodňuje soukromé 
investory a minimalizuje možnosti 
dotčených občanů a organizací občanské 
společnosti, aby nové projekty zastavily; 
varuje, že takovéto investiční projekty by 
mohly vést k výstavbě mnoha nových 
hotelových rezortů podél jaderského 
pobřeží, jež by mohly vážně poškodit 
ekologické a kulturní dědictví země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. všímá si postupu zadání veřejné 
zakázky v případě loděnic, které se 
potýkají s problémy, v květnu 2010;
vyzývá chorvatskou vládu, aby v tomto 
ohledu co nejdříve uzavřela proces 
restrukturalizace, a splnila tak důležité 
kritérium přístupových jednání, což je 
nezbytné pro předběžné uzavření kapitoly
o hospodářské soutěži;

20. všímá si postupu zadání veřejné 
zakázky v případě loděnic, které se 
potýkají s problémy, v květnu 2010;
vyzývá chorvatskou vládu, aby v tomto 
ohledu co nejdříve uzavřela nevyhnutelný 
proces restrukturalizace, a splnila tak 
důležité kritérium přístupových jednání, 
což je nezbytné pro předběžné uzavření 
kapitoly o hospodářské soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá výrazné úsilí o posílení 
administrativní a institucionální kapacity
a posílení celkového systému řízení 
předvstupní pomoci s ohledem na 
náležitou přípravu na provádění politiky 
soudržnosti a politiky venkova po vstupu 
Chorvatska do EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala roztříštěností ústředních 
správních orgánů v oblasti životního 
prostředí, zejména pak v oblasti nakládání
s odpady a vodohospodářství a ovzduší, 
aby tak byla schopna náležitě chránit 
unikátní životní prostředí a zachovat 
vysokou míru biologické rozmanitosti;

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala roztříštěností ústředních 
správních orgánů v oblasti životního 
prostředí, zejména pak v oblasti nakládání
s odpady a vodohospodářství a ovzduší, 
aby tak byla schopna náležitě chránit 
unikátní životní prostředí a splnit 
standardy EU v oblasti ochrany životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala roztříštěností ústředních 
správních orgánů v oblasti životního 
prostředí, zejména pak v oblasti nakládání
s odpady a vodohospodářství a ovzduší, 
aby tak byla schopna náležitě chránit 
unikátní životní prostředí a zachovat 
vysokou míru biologické rozmanitosti;

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby zlepšila 
koordinaci ústředních správních orgánů
v oblasti životního prostředí, zejména pak
v oblasti nakládání s odpady
a vodohospodářství a ovzduší, aby tak byla 
schopna náležitě chránit unikátní životní 
prostředí a zachovat vysokou míru 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala roztříštěností ústředních 
správních orgánů v oblasti životního 
prostředí, zejména pak v oblasti nakládání
s odpady a vodohospodářství a ovzduší, 
aby tak byla schopna náležitě chránit 
unikátní životní prostředí a zachovat 
vysokou míru biologické rozmanitosti;

21. vyzývá chorvatskou vládu, aby se 
zabývala roztříštěností ústředních 
správních orgánů v oblasti životního 
prostředí, zejména pak v oblasti územního 
plánování, nakládání s odpady
a vodohospodářství a ovzduší, aby tak byla 
schopna chránit unikátní životní prostředí
a zachovat vysokou míru biologické 
rozmanitosti; především vyzývá vládu
k tomu, aby v prvé řadě a bezodkladně 
provedla důkladné posouzení své stávající 
správní struktury v oblasti tvorby politiky 
životního prostředí a jejího řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. s uspokojením konstatuje, že poloha 
Chorvatska a tři evropské dopravní 
koridory, které touto zemí procházejí, 
zajišťují nákladově efektivní přístup na
středoevropské trhy pro náklad pocházející
z východu a Dálného východu
a zdůrazňuje, že je třeba integrovaného 
rozvoje přístavů a železničního a silničního 
propojení s evropským koridory, aby se 
zachovala atraktivita polohy Chorvatska
z hlediska dopravních služeb;

22. s uspokojením konstatuje, že poloha 
Chorvatska a tři evropské dopravní 
koridory, které touto zemí procházejí, 
zajišťují nákladově efektivní přístup na 
středoevropské trhy pro náklad pocházející
z východu a Dálného východu a náklad 
směřující do těchto oblastí a zdůrazňuje, 
že je třeba integrovaného rozvoje přístavů
a železničního a silničního propojení
s evropským koridory, aby se zachovala 
atraktivita polohy Chorvatska z hlediska 
dopravních služeb;

Or. de
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Pozměňovací návrh 74
Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že Chorvatsko dosáhlo 
výrazného pokroku při přizpůsobování 
svých politik, právních předpisů
a předpisů acquis v oblasti elektronické 
komunikace a informačních technologií;
vítá, že přechod na televizní digitální 
vysílání byl úspěšně zvládnut; vyjadřuje 
nicméně politování nad tím, že navzdory 
tomu, že existují patřičné předpisy, je 
hospodářská soutěž na trhu s pevnými 
širokopásovými službami nadále 
omezená; 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyjadřuje politování nad tím, že 
tzv.krizová daň zavedená v roce 2009 pro 
příjmy mobilních operátorů je i nadále
v platnosti; vyzývá k analýze jejího 
negativního dopadu na liberalizaci trhu, 
zejména pak dopadu na nové účastníky 
trhu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že v zemědělství se i nadále 
vyskytují strukturální problémy a že 
soukromé zemědělské podniky stále 
provozují svou činnost na 
malých, roztříštěných pozemcích
s omezenou možností dosáhnout úspor
z rozsahu;

23. konstatuje, že v zemědělství se i nadále 
vyskytují strukturální problémy a že 
soukromé zemědělské podniky stále 
provozují svou činnost na 
malých, roztříštěných pozemcích s malou 
možností dosáhnout úspor z rozsahu;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá zapojení Chorvatska do operací
a misí v rámci společné bezpečnostní
a obranné politiky (SBOP), zejména pak 
pokud jde o vojenskou operaci EU 
NAVFOR Atalanta a civilní mise EUPOL 
Afghanistan a EULEX Kosovo,
a příspěvek Chorvatska v bojových 
skupinách EU prostřednictvím aktivní 
účastni v severské bojové skupině v první 
polovině roku 2011 a ve skupině pod 
německým vedením v druhé polovině roku 
2012; dále s uspokojením poukazuje na 
skutečnost, že se Chorvatsko pravidelně 
připojuje k prohlášením, společným 
stanoviskům a vyjádřením v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (SZBP), a to kdykoli je k tomu 
vyzváno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Franziska Katharina Brantner za skupinu Greens/EFA

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá zapojení Chorvatska do operací
a misí společné bezpečnostní a obranné 
politiky a skutečnost, že kdykoli je k tomu 
Chorvatsko jak v Bruselu, tak na úrovni 
mezinárodních organizací vyzváno, 
připojuje se k prohlášením, postojům
a vyjádřením v rámci společné zahraniční
a bezpečnostní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o vymezení hranic, pohřešované osoby, 
majetkové restituce, návrat uprchlíků
a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
vyjadřuje chorvatské vládě uznání za 
oficiální omluvu bosenským obětem 
válečných zločinů, kterou vyslovila při 
oficiální návštěvě Sarajeva v dubnu 2010;
vnímá takovouto iniciativu a gesto jako 
závazek chorvatské vlády k řešení 
historických otázek ve vztahu ke svým 
sousedům ve spravedlivém, upřímném
a důstojném duchu; konstatuje, že pokrok 
je v tomto ohledu nerovnoměrný, a vyzývá 
proto chorvatskou vládu a vlády 
sousedních zemí, aby zintenzívnily svůj 
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dialog zaměřený na usmíření občanů 
daného regionu a na dosažení konečných
a vzájemně přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o vymezení hranic, pohřešované osoby, 
majetkové restituce, návrat uprchlíků
a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Milan Zver, Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o vymezení hranic, pohřešované osoby, 
majetkové restituce, návrat uprchlíků
a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a jejich další rozvoj
a zůstalo významným a aktivním činitelem 
při prosazování regionální spolupráce na 
všech úrovních; konstatuje, že pokrok je
v tomto ohledu nerovnoměrný, a vyzývá 
proto chorvatskou vládu, aby zintenzívnila
dialog se sousedními zeměmi zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména otázek 
týkajících se hranic, pohřešovaných osob, 
majetkových restitucí, návratu uprchlíků
a extradice občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o vymezení hranic, pohřešované osoby, 
majetkové restituce, návrat uprchlíků
a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o konečnou dohodu o státních hranicích, 
pohřešované osoby, majetkové 
restituce, návrat uprchlíků a extradici 
občanů v případech válečných zločinů
a zločinů proti lidskosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o vymezení hranic, pohřešované osoby, 

24. povzbuzuje Chorvatsko, aby nadále 
vyvíjelo úsilí o zachování dobrých 
sousedských vztahů a zůstalo významným
a aktivním činitelem při prosazování 
regionální spolupráce na všech úrovních;
konstatuje, že pokrok je v tomto ohledu 
nerovnoměrný, a vyzývá proto chorvatskou 
vládu a vlády sousedních zemí, aby 
zintenzívnily svůj dialog zaměřený na 
usmíření občanů daného regionu a na 
dosažení konečných a vzájemně 
přijatelných řešení veškerých 
dvoustranných otázek, zejména pokud jde
o otázky týkající se hranic, pohřešované 
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majetkové restituce, návrat uprchlíků
a extradici občanů v případech válečných 
zločinů a zločinů proti lidskosti;

osoby, majetkové restituce, návrat 
uprchlíků a extradici občanů v případech 
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata 
otázka sporu o hranice se Slovinskem;
v tomto ohledu vítá pozitivní výsledek 
slovinského referenda o arbitrážní dohodě
o hranici, který dává mezinárodnímu
mu možnost navrhnout řešení sporu
o pozemní a mořskou hranici, což bude 
významným signálem pro celý region
a povzbudí kulturu dialogu;

25. vítá, že dne 29. listopadu 2010 
vstoupila v platnost arbitrážní dohoda 
mezi Chorvatskem a Slovinskem týkající 
se hranic; domnívá se, že řešení 
dlouhotrvajícího sporu o hranice mezi 
sousedními zeměmi bude významným 
signálem pro celý region a povzbudí 
kulturu dialogu a kompromisu; připomíná 
ustanovení článku 10 arbitrážní dohody, 
podle něhož by se obě strany měly zdržet 
jakéhokoli jednání či prohlášení, které by 
mohlo vyostřit spor či ohrozit činnost 
arbitrážního soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata 
otázka sporu o hranice se Slovinskem;
v tomto ohledu vítá pozitivní výsledek 
slovinského referenda o arbitrážní dohodě
o hranici, který dává mezinárodnímu 

25. vítá podepsání a ratifikaci arbitrážní 
dohody mezi Chorvatskem a Slovinskem 
jako společnou politickou investici, která 
by měla v celém regionu být příkladem 
řešení obdobných sporů;
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týmu možnost navrhnout řešení sporu
o pozemní a mořskou hranici, což bude 
významným signálem pro celý region
a povzbudí kulturu dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata 
otázka sporu o hranice se Slovinskem;
v tomto ohledu vítá pozitivní výsledek 
slovinského referenda o arbitrážní dohodě
o hranici, který dává mezinárodnímu 
týmu možnost navrhnout řešení sporu
o pozemní a mořskou hranici, což bude 
významným signálem pro celý region
a povzbudí kulturu dialogu;

25. s uspokojením konstatuje, že arbitrážní 
dohoda, kterou uzavřely vlády Slovinska
a Chorvatska vstoupila v platnost, čímž se 
vyřešil tento dlouhotrvající spor;
zdůrazňuje, že je to významný signál pro 
celý region, který povzbudí kulturu dialogu
a kompromisu;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata otázka 
sporu o hranice se Slovinskem; v tomto 
ohledu vítá pozitivní výsledek slovinského 
referenda o arbitrážní dohodě o hranici, 
který dává mezinárodnímu týmu možnost 
navrhnout řešení sporu o pozemní
a mořskou hranici, což bude významným 

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata otázka 
sporu o hranice se Slovinskem; v tomto 
ohledu vítá pozitivní výsledek slovinského 
referenda o arbitrážní dohodě o hranici
a to, že dne 29. listopadu 2010 vstoupila
v platnost arbitrážní dohoda o řešení 
sporu o hranice mezi Slovinskem
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signálem pro celý region a povzbudí 
kulturu dialogu;

a Chorvatskem, což dává mezinárodnímu 
týmu možnost navrhnout řešení sporu
o pozemní a mořskou hranici, což bude 
významným signálem pro celý region
a povzbudí kulturu dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata otázka 
sporu o hranice se Slovinskem; v tomto 
ohledu vítá pozitivní výsledek slovinského 
referenda o arbitrážní dohodě o hranici, 
který dává mezinárodnímu týmu možnost 
navrhnout řešení sporu o pozemní
a mořskou hranici, což bude významným 
signálem pro celý region a povzbudí 
kulturu dialogu;

25. znovu opakuje své uspokojení nad tím, 
že byla z procesu přistoupení vyňata otázka 
sporu o hranice se Slovinskem; vítá 
ratifikaci arbitrážní dohody o hranici
a její vstup v platnost, což dává 
mezinárodnímu týmu možnost navrhnout 
řešení sporu o pozemní a mořskou hranici, 
což bude významným signálem pro celý 
region a povzbudí kulturu dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marije Cornelissen on behalf of the Greens/EFA group

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k většímu pokroku při řešení 
dvoustranných sporů se sousedními 
zeměmi, jako jsou například spory
o hranice se Srbském, Černou Horou
a Bosnou a Hercegovinou, aby se předešlo 
tomu, že by tyto spory po vstupu 
Chorvatska představovaly překážku 
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dalšího rozšíření EU; zdůrazňuje, že 
vyřešení těchto sporů v evropském duchu 
vyžaduje, aby byly všechny země 
připraveny vést vážné rozhovory
a případně přijmout závazný výsledek 
mezinárodní arbitráže; vyzývá Evropskou 
komisi, aby podala podrobnější zprávu
o dvoustranných problémech mezi 
Chorvatskem a jeho sousedy a postojích 
zúčastněných vlád a parlamentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá 
společnou cestu chorvatského a srbského 
prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu 
jako významný krok k usmíření; domnívá 
se, že podepsání dvoustranné dohody
o extradici v oblasti organizovaného 
zločinu představuje významný krok pro 
omezení beztrestnosti v tomto regionu;

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá 
společnou cestu chorvatského a srbského 
prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu 
jako významný krok k usmíření; vítá 
podepsání dohody o extradici osob 
podezřelých či obviněných ze spáchání 
trestných činů týkajících se 
organizovaného zločinu a korupce mezi 
Chorvatskem a Srbskem dne 29. června 
2010 a uzavření dohody o extradici mezi 
Chorvatskou republikou a Černou Horou 
dne 1. října 2010 jako významný krok při 
posilování účinnosti boje proti korupci
a organizovanému zločinu a pro omezení 
beztrestnosti v tomto regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá 
společnou cestu chorvatského a srbského 
prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu 
jako významný krok k usmíření; domnívá 
se, že podepsání dvoustranné dohody
o extradici v oblasti organizovaného 
zločinu představuje významný krok pro 
omezení beztrestnosti v tomto regionu;

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá cestu 
srbského prezidenta Tadiće do Vukovaru, 
kde vyjádřil svou úctu a vyslovil omluvu
za zločiny spáchané v Ovčaru nedaleko 
Vukovaru, jako významný krok
k usmíření; domnívá se, že podepsání 
dvoustranné dohody o extradici v oblasti 
organizovaného zločinu představuje 
významný krok pro omezení beztrestnosti
v tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá 
společnou cestu chorvatského a srbského 
prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu 
jako významný krok k usmíření; domnívá 
se, že podepsání dvoustranné dohody
o extradici v oblasti organizovaného 
zločinu představuje významný krok pro 
omezení beztrestnosti v tomto regionu;

26. vyjadřuje uznání Chorvatsku a Srbsku 
za jejich ambici a úsilí, pokud jde
o posílení usmíření mezi jejich občany
v atmosféře vzájemné důvěry; vítá 
společnou cestu chorvatského a srbského 
prezidenta do Vukovaru a jejich omluvu
a společný závazek k vyšetření osudu 
pohřešovaných osob a k nalezení řešení
v záležitostech uprchlíků a návratu jako 
významný krok k usmíření; domnívá se, že 
podepsání dvoustranné dohody o extradici
v oblasti organizovaného zločinu 
představuje významný krok pro omezení 
beztrestnosti v tomto regionu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 92
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá rozhovory mezi Chorvatskem, 
Slovinskem a Srbském o vytvoření 
společné podniku pro nákladní železniční 
dopravu, aby se tak zlepšila nákladní 
doprava směřující těmito třemi zeměmi 
z(e)/do západní Evropy a Turecka a Řecka;
je přesvědčen o tom, že se tak 
prostřednictvím zjednodušených 
hraničních a celních kontrol nejen výrazně 
sníží náklady na dopravu a zkrátí doba 
přepravy, ale že tento počin rovněž odráží
odhodlání převést úsilí o usmíření do 
praktických opatření, z nichž mají všichni 
hospodářský prospěch;

27. vítá regionální iniciativu, tzv. Brdo 
proces, kterou v březnu 2010 zahájily 
Chorvatsko a Slovinsko, především pak 
dohodu mezi Chorvatskem, Slovinskem
a Srbském o vytvoření společné podniku 
pro nákladní železniční dopravu, aby se tak 
zlepšila nákladní doprava směřující těmito 
třemi zeměmi z(e)/do západní Evropy
a Turecka a Řecka; je přesvědčen o tom, že 
se tak prostřednictvím zjednodušených 
hraničních a celních kontrol nejen výrazně 
sníží náklady na dopravu a zkrátí doba 
přepravy, ale že tento počin rovněž odráží 
odhodlání převést úsilí o usmíření do 
praktických opatření, z nichž mají všichni 
hospodářský prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že by hospodářský rozvoj 
tohoto regionu bylo možno urychlit tím, že 
by se vedle Srbska zapojilo do Dunajské 
strategie rovněž Chorvatsko, což by 
nabídlo příležitost k navázání dalšího 
spojení mezi těmito zeměmi a EU 
prostřednictvím různých forem spolupráce
v oblasti dopravy, životního prostředí

28. domnívá se, že by hospodářský rozvoj 
tohoto regionu bylo možno urychlit úzkou 
spoluprací Chorvatska a Srbska v rámci 
Dunajské strategie, což by nabídlo 
příležitost k navázání dalšího spojení mezi 
těmito zeměmi a EU prostřednictvím 
různých forem spolupráce v oblasti 
dopravy, životního prostředí
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a hospodářského rozvoje v rámci 
dunajského makroregionu;

a hospodářského rozvoje v rámci 
dunajského makroregionu;

Or. en


