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Amendamentul 1
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Linuţa 4

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere recomandările celei de-a 
11-a Comisii parlamentare mixte UE-
Croaţia, adoptate la 29 martie 2010 la 
Zagreb,

- având în vedere recomandările celei de-a 
11-a Comisii parlamentare mixte UE-
Croaţia, adoptate la 29 martie 2010 la 
Zagreb şi ale celei de-a 12-a Comisii 
parlamentare mixte UE-Croaţia, adoptate 
la 30 noiembrie 2010 la Bruxelles,

Or. en

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
 Considerentul A

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European îşi 
menţine angajamentul deplin pentru 
promovarea aderării Croaţiei la Uniunea 
Europeană şi este hotărât să contribuie la 
finalizarea cu succes a procesului său de 
aderare;

A. întrucât Parlamentul European îşi 
menţine angajamentul pentru promovarea 
aderării Croaţiei la Uniunea Europeană şi 
este hotărât să contribuie la finalizarea cu 
succes a procesului său de aderare, cu 
condiţia îndeplinirii, în cel mai scurt timp 
posibil, a tuturor condiţiilor de aderare;

Or. de



PE452.879v01-00 4/56 AM\840036RO.doc

RO

Amendamentul 3
BerndPosselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Considerentul A

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Parlamentul European îşi 
menţine angajamentul deplin pentru 
promovarea aderării Croaţiei la Uniunea 
Europeană şi este hotărât să contribuie la 
finalizarea cu succes a procesului său de 
aderare;

A. întrucât Parlamentul European îşi 
menţine angajamentul deplin pentru 
promovarea aderării Croaţiei la Uniunea 
Europeană şi este hotărât să contribuie la 
finalizarea rapidă şi cu succes a procesului 
său de aderare;

Or. en

Amendamentul 4
Jelko Kacin 

Proiect de propunere de rezoluţie
Considerentul C

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât negocierile de aderare cu 
Croaţia pot fi finalizate în prima jumătate 
a anului 2011, cu condiţia să se continue cu 
fermitate reformele necesare, în special în 
ceea ce priveşte consolidarea administraţiei 
publice şi a justiţiei, combaterea în 
continuare a corupţiei, asigurarea 
sustenabilităţii returnării refugiaţilor, 
cooperarea deplină cu Tribunalul Penal 
Internaţional pentru Fosta Iugoslavie 
(TPII), continuarea procesului de 
privatizare şi adoptarea unor planuri de 
restructurare pentru şantierele navale aflate 
în dificultate;

C. întrucât jumătatea anului 2011 va 
marca împlinirea a 20 de ani de la 
declaraţia de independenţă a Croaţiei, 
urmată, şase luni mai târziu, de 
recunoaşterea sa pe plan 
internaţional, lucru care ar trebui să 
dea un impuls pozitiv finalizării 
negocierilor în prima jumătate a anului 
2011, cu condiţia să se continue cu 
fermitate reformele necesare, în special 
în ceea ce priveşte consolidarea 
administraţiei publice şi a justiţiei, 
combaterea în continuare a corupţiei, 
asigurarea sustenabilităţii returnării 
refugiaţilor, cooperarea deplină cu 
Tribunalul Penal Internaţional pentru 
Fosta Iugoslavie (TPII), continuarea 
procesului de privatizare şi adoptarea 
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unor planuri de restructurare pentru 
şantierele navale aflate în dificultate;

Or. en

Amendamentul 5
Alexander Graf Lambsdorff

Proiect de propunere de rezoluţie
Considerentul C

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât negocierile de aderare cu 
Croaţia pot fi finalizate în prima jumătate 
a anului 2011, cu condiţia să se continue 
cu fermitate reformele necesare, în special 
în ceea ce priveşte consolidarea 
administraţiei publice şi a justiţiei, 
combaterea în continuare a corupţiei, 
asigurarea sustenabilităţii returnării 
refugiaţilor, cooperarea deplină cu 
Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta 
Iugoslavie (TPII), continuarea procesului 
de privatizare şi adoptarea unor planuri de 
restructurare pentru şantierele navale aflate 
în dificultate;

C. întrucât negocierile de aderare cu 
Croaţia pot fi finalizate în timp util, cu 
condiţia să se continue cu fermitate 
reformele necesare, în special în ceea ce 
priveşte consolidarea administraţiei publice 
şi a justiţiei, combaterea în continuare a 
corupţiei, asigurarea sustenabilităţii 
returnării refugiaţilor, cooperarea deplină 
cu Tribunalul Penal Internaţional pentru 
Fosta Iugoslavie (TPII), continuarea 
procesului de privatizare şi adoptarea unor 
planuri de restructurare pentru şantierele 
navale aflate în dificultate;

Or. en

Amendamentul 6
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Considerentul E

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât perspectiva aderării la UE 
reprezintă o motivaţie puternică pentru alte 
ţări din Balcanii de Vest care doresc să se 
integreze în UE să continue reformele 
politice, economice şi legislative necesare 
şi să consolideze pacea, stabilitatea şi 

E. întrucât perspectiva aderării la UE 
reprezintă o motivaţie puternică pentru alte 
ţări din Balcanii de Vest care doresc să se 
integreze în UE să continue reformele 
politice, economice şi legislative necesare 
şi să consolideze pacea, stabilitatea şi 
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coabitarea în armonie în regiune; întrucât 
UE ar trebui să consolideze abordarea 
regională din perspectivă europeană;

coabitarea în armonie în regiune; întrucât 
UE ar trebui să consolideze perspectiva 
europeană a vecinilor Croaţiei care fac 
parte din Procesul de la Salonic;

Or. en

Amendamentul 7
Milan Zver, Alojz Peterle

Proiect de propunere de rezoluţie
Considerentul E

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât perspectiva aderării la UE 
reprezintă o motivaţie puternică pentru alte 
ţări din Balcanii de Vest care doresc să se 
integreze în UE să continue reformele 
politice, economice şi legislative necesare 
şi să consolideze pacea, stabilitatea şi 
coabitarea în armonie în regiune; întrucât 
UE ar trebui să consolideze abordarea 
regională din perspectivă europeană;

E. întrucât perspectiva aderării la UE 
reprezintă o motivaţie puternică pentru alte 
ţări din Balcanii de Vest care doresc să se 
integreze în UE să continue reformele 
politice, economice şi legislative necesare 
şi să consolideze pacea, stabilitatea şi 
coabitarea în armonie în regiune pe baza 
unor relaţii de bună vecinătate; întrucât 
UE ar trebui să consolideze abordarea 
regională din perspectivă europeană;

Or. en

Amendamentul 8
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 1

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

1. felicită Croaţia pentru progresele 
substanţiale realizate în îndeplinirea 
criteriilor necesare pentru finalizarea 
negocierilor de aderare; solicită Croaţiei să 
continue cu fermitate reformele necesare 
pentru a putea să îndeplinească ultimele 
criterii şi să finalizeze negocierile; solicită 

1. felicită Croaţia pentru progresele 
substanţiale realizate în îndeplinirea 
criteriilor necesare pentru finalizarea 
negocierilor de aderare; solicită Croaţiei să 
continue cu fermitate reformele necesare 
pentru a putea să îndeplinească ultimele 
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Comisiei să utilizeze toate capacităţile de 
care dispune pentru a sprijin eforturile 
Croaţiei pentru îndeplinirea criteriilor;

criterii şi să finalizeze negocierile;

Or. en

Amendamentul 9
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

1a. salută intenţia Preşedinţiei maghiare 
de a finaliza negocierile în prima 
jumătate a anului 2011, în cazul în care 
toate criteriile şi condiţiile sunt 
îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 10
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 2

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

2. este ferm convins că o aderare rapidă a 
Croaţiei presupune atât o dimensiune
europeană, cât şi una regională şi ar 
încuraja şi mai mult celelalte ţări din 
Balcanii de Vest să demareze şi să 
realizeze cu convingere reformele necesare 
pentru aderare;

2. este ferm convins că o aderare rapidă a 
Croaţiei are atât o semnificaţie europeană, 
cât şi una regională şi ar încuraja şi mai 
mult celelalte ţări din Balcanii de Vest să 
demareze şi să realizeze cu convingere 
reformele necesare pentru aderare;

Or. de
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Amendamentul 11
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

3. este în continuare preocupat de faptul 
că, aşa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetăţenilor croaţi consideră că 
aderarea ţării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autorităţile croate şi 
societatea civilă să îşi intensifice, cu 
ajutorul Comisiei, acţiunile destinate să îi 
convingă pe croaţi că sunt şi ei parte la 
proiectul european;

3. ia act de faptul că, aşa cum arată ultimul 
Eurobarometru, majoritatea cetăţenilor 
croaţi consideră că aderarea ţării lor la UE 
nu ar fi benefică; 

Or. de

Amendamentul 12
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

3. este în continuare preocupat de faptul că, 
aşa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetăţenilor croaţi consideră că 
aderarea ţării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autorităţile croate şi societatea 
civilă să îşi intensifice, cu ajutorul 
Comisiei, acţiunile destinate să îi convingă 
pe croaţi că sunt şi ei parte la proiectul 
european;

3. este în continuare preocupat de faptul că, 
aşa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetăţenilor croaţi consideră că 
aderarea ţării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autorităţile croate şi societatea 
civilă să îşi intensifice, cu ajutorul 
Comisiei, acţiunile destinate să îi convingă 
pe croaţi că sunt şi ei parte la proiectul 
european; solicită guvernului croat să 
acorde mai mult sprijin politic 
organizaţiilor societăţii civile care depun 
eforturi în direcţia promovării aderării 
Croaţiei la UE şi să implice mai activ 
aceşti actori neguvernamentali în 
procesul de aderare;  

Or. en
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Amendamentul 13
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 3

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

3. este în continuare preocupat de faptul că, 
aşa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetăţenilor croaţi consideră că 
aderarea ţării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autorităţile croate şi societatea 
civilă să îşi intensifice, cu ajutorul 
Comisiei, acţiunile destinate să îi convingă 
pe croaţi că sunt şi ei parte la proiectul 
european;

3. este în continuare preocupat de faptul că, 
aşa cum arată ultimul Eurobarometru, 
majoritatea cetăţenilor croaţi consideră că 
aderarea ţării lor la UE nu ar fi benefică; 
încurajează autorităţile croate şi societatea 
civilă să îşi intensifice, cu ajutorul 
Comisiei, acţiunile destinate să îi convingă 
pe croaţi că sunt şi ei parte la proiectul 
european; consideră că este esenţial ca 
cetăţenii UE să dispună de informaţii 
clare şi bazate pe fapte cu privire la 
implicaţiile aderării Croaţiei la UE;

Or. en

Amendamentul 14
Franziska Katharina Brantner on behal of the Greens/EFA group

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 4

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

4. salută faptul că în iunie 2010 
parlamentul croat a adoptat, cu o majoritate 
covârşitoare, modificări substanţiale ale 
constituţiei necesare în vederea aderării la 
UE; consideră că modificările 
constituţionale adoptate vor deschide calea 
pentru adoptarea celorlalte dispoziţii 
legislative necesare;

4. salută faptul că în iunie 2010 
parlamentul croat a adoptat, cu o majoritate 
covârşitoare, modificări substanţiale ale 
constituţiei necesare în vederea aderării la 
UE; consideră că modificările 
constituţionale adoptate vor deschide calea 
pentru adoptarea celorlalte dispoziţii 
legislative necesare; regretă faptul că
parlamentul şi guvernul au ratat ocazia 
de a include în Constituţie  o mai bună 
protecţie a grupurilor minoritare, precum 
LGBT (persoanele lesbiene, homosexuale, 
bisexuale și transsexuale), precum şi a 
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principiului sustenabilităţii ecologice; 

Or. en

Amendamentul 15
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

4a. invită parlamentul croat să creeze o 
comisie pentru controlul bugetar în 
cadrul acestuia, pentru a separa funcţia 
bugetară de cea de audit;

Or. en

Amendamentul 16
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 5

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

5. subliniază faptul că, deşi s-au luat 
măsuri suplimentare semnificative pentru 
consolidarea administraţiei publice, se 
înregistrează în continuare deficienţe 
majore în procedurile administrative, iar 
capacităţile administrative sunt în 
continuare insuficiente, în special având în 
vedere complexitatea reformei 
administraţiei publice; invită guvernul 
croat să reducă întârzierile considerabile 
înregistrate în procesul de descentralizare 
şi prin elaborarea şi aplicarea unei strategii 
de descentralizare şi prin adoptarea de noi 
măsuri pentru depolitizarea administraţiei 
publice şi creşterea nivelului de 
profesionalism şi etică în cadrul acesteia;

5. subliniază faptul că, deşi s-au luat 
măsuri suplimentare pentru consolidarea 
administraţiei publice, se înregistrează în 
continuare deficienţe majore în procedurile 
administrative, iar capacităţile 
administrative sunt în continuare 
insuficiente, în special având în vedere 
complexitatea reformei administraţiei 
publice; invită guvernul croat să reducă 
întârzierile considerabile înregistrate în 
procesul de descentralizare şi prin 
elaborarea şi aplicarea unei strategii de 
descentralizare şi prin adoptarea de noi 
măsuri pentru depolitizarea administraţiei 
publice şi creşterea nivelului de 
profesionalism şi etică în cadrul acesteia; 
consideră că finalizarea unei strategii 
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clare de promovare bazată pe merit şi o  
politică revizuită privind remunerarea 
sunt esenţiale în această privinţă;

Or. en

Amendamentul 17
Göran Färm, Richard Howitt, Véronique De Keyser

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

5a. felicită Croaţia pentru faptul că a 
demonstrat curaj în privinţa acuzaţiilor de 
corupţie împotriva elitei sale politice; ia 
act, în această privinţă, de solicitarea 
Parchetului general al Croaţiei de a i se 
ridica imunitatea fostului prim ministru 
Ivo Sanader, precum şi de mandatul de 
arestare emis de Ministerul de interne al 
Croaţiei în legătură cu mai multe acuzaţii 
de fraudă; se aşteaptă ca sistemele 
juridice ale Croaţiei şi Austriei să 
acţioneze în conformitate cu principiul 
independenţei juridice şi cu regulile UE 
privind  extrădarea;

Or. en

Amendamentul 18
Göran Färm, Richard Howitt, Véronique De Keyser
Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

5b. ia act, cu o serioasă îngrijorare, de 
declaraţiile pe care fostul şef al 
Serviciului naţional vamal al Croaţiei şi 
trezorier al partidului HDZ, Mladen 
Barisic, le-a dat în faţa agenţiei naţionale 
anticorupţie USKOK, în special cu privire 



PE452.879v01-00 12/56 AM\840036RO.doc

RO

la utilizarea fondurilor obţinute din 
afaceri frauduloase pentru a plăti 
lobbyişti din Bruxelles; invită OLAF să 
coopereze îndeaproape cu autorităţile 
croate pentru a face lumină în  această 
chestiune;

Or. en

Amendamentul 19
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că corupţia este în continuare
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 
înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

6. consideră că corupţia pare să fi fost larg  
răspândită în Croaţia şi pare să afecteze, în 
continuare, aproape toate sectoarele din 
societate, economie şi guvern; salută 
eforturile depuse de guvernul croat pentru 
a lua o poziţie dură împotriva tuturor 
formelor de corupţie; subliniază faptul că 
guvernul acordă o atenţie specială cadrului 
legal şi instituţional în lupta împotriva 
corupţiei, inclusiv investigaţiilor, urmăririi 
penale şi cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică un 
fost prim ministru, doi foşti miniştri, 
funcţionari publici de rang înalt şi 
numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; se aşteaptă la 
desfăşurarea unor procese transparente şi 
echitabile; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

Or. en
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Amendamentul 20
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că corupţia este în 
continuare larg răspândită în Croaţia şi 
afectează aproape toate sectoarele din 
societate, economie şi guvern; salută 
eforturile depuse de guvernul croat pentru 
a lua o poziţie dură împotriva tuturor 
formelor de corupţie; subliniază faptul că 
guvernul acordă o atenţie specială cadrului 
legal şi instituţional în lupta împotriva 
corupţiei, inclusiv investigaţiilor, urmăririi 
penale şi cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 
înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

6. salută eforturile depuse de guvernul 
croat pentru a lua o poziţie dură împotriva 
tuturor formelor de corupţie; subliniază, cu 
toate acestea, că corupţia afectează 
diferite sectoare din societate, economie şi 
instituţiile politice; subliniază faptul că 
guvernul acordă o atenţie specială cadrului 
legal şi instituţional în lupta împotriva 
corupţiei, inclusiv investigaţiilor, urmăririi 
penale şi cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică 
foşti membri ai guvernului, funcţionari 
publici de rang înalt şi numeroşi manageri 
generali ai unor societăţi de stat; salută 
crearea unor departamente speciale de 
combatere a corupţiei şi a crimei 
organizate în cele mai mari patru instanţe 
ale ţării, în cadrul cărora judecătorii sunt 
evaluaţi şi beneficiază de formare 
profesională suplimentară;

Or. en

Amendamentul 21
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
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poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 
înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri şi un fost prim ministru,
funcţionari publici de rang înalt şi 
numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară; ia act de ridicarea imunităţii 
fostului prim ministru şi se aşteaptă ca 
acest caz la nivel înalt să fie anchetat în 
mod temeinic;

Or. en

Amendamentul 22
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publici de rang 
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înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară; reaminteşte autorităţilor 
croate de importanţa protejării procesului 
de anchetare a corupţiei de imixtiunile  
politice;

Or. en

Amendamentul 23
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 6

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi guvern; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 
înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul 
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

6. consideră că corupţia este în continuare 
larg răspândită în Croaţia şi afectează 
aproape toate sectoarele din societate, 
economie şi administraţie; salută eforturile 
depuse de guvernul croat pentru a lua o 
poziţie dură împotriva tuturor formelor de 
corupţie; subliniază faptul că guvernul 
acordă o atenţie specială cadrului legal şi 
instituţional în lupta împotriva corupţiei, 
inclusiv investigaţiilor, urmăririi penale şi 
cooperării între agenţii şi pe plan 
internaţional; ia act de cazurile anticorupţie 
la nivel înalt aflate în curs, care implică doi 
foşti miniştri, funcţionari publică de rang 
înalt şi numeroşi manageri generali ai unor 
societăţi de stat; salută crearea unor 
departamente speciale de combatere a 
corupţiei şi a crimei organizate în cele mai 
mari patru instanţe ale ţării, în cadrul
cărora judecătorii sunt evaluaţi şi 
beneficiază de formare profesională 
suplimentară;

Or. de
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Amendamentul 24
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 7

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

7. ia act de faptul că, deşi combaterea 
corupţiei continuă să fie una dintre 
principalele priorităţi ale guvernului, 
cazurile de corupţie aduse în faţa 
instanţelor nu sunt numeroase, majoritatea 
rămânând în faza de urmărire 
penală/anchetă; invită autorităţile croate să 
consolideze în continuare capacităţile 
administrative ale organelor anticorupţie, 
în special ale Oficiului pentru combaterea 
corupţiei şi a crimei organizate (USKOK) 
şi să promoveze şi mai mult o cultură a 
răspunderii politice;

7. ia act de faptul că, deşi combaterea 
corupţiei continuă să fie una dintre 
principalele priorităţi ale guvernului, 
cazurile de corupţie aduse în faţa 
instanţelor nu sunt numeroase, majoritatea 
rămânând în faza de urmărire 
penală/anchetă; invită autorităţile croate să 
consolideze în continuare capacităţile 
administrative ale organelor anticorupţie, 
în special ale Oficiului pentru combaterea 
corupţiei şi a crimei organizate (USKOK) 
şi să promoveze şi mai mult o cultură a 
răspunderii politice; ia act de eforturile 
autorităţilor croate vizând prevenirea 
corupţiei prin intermediul formării 
judecătorilor şi a altor funcţionari publici 
şi prin informarea societăţii în general; 
subliniază faptul că trebuie depuse 
eforturi suplimentare în această privinţă, 
în special printr-o mai mare transparenţă 
cu privire la cheltuielile publice; 

Or. en

Amendamentul 25
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 7

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

7. ia act de faptul că, deşi combaterea 
corupţiei continuă să fie una dintre 
principalele priorităţi ale guvernului, 
cazurile de corupţie aduse în faţa 

7. ia act de faptul că, deşi combaterea 
corupţiei continuă să fie una dintre 
principalele priorităţi ale guvernului, 
cazurile de corupţie aduse în faţa 



AM\840036RO.doc 17/56 PE452.879v01-00

RO

instanţelor nu sunt numeroase, majoritatea 
rămânând în faza de urmărire 
penală/anchetă; invită autorităţile croate să 
consolideze în continuare capacităţile 
administrative ale organelor anticorupţie, 
în special ale Oficiului pentru combaterea 
corupţiei şi a crimei organizate (USKOK) 
şi să promoveze şi mai mult o cultură a 
răspunderii politice;

instanţelor nu sunt numeroase, majoritatea 
rămânând în faza de urmărire 
penală/anchetă; invită autorităţile croate să 
consolideze în continuare capacităţile 
administrative ale organelor anticorupţie, 
în special ale Oficiului pentru combaterea 
corupţiei şi a crimei organizate (USKOK) 
şi să promoveze şi mai mult o cultură a 
răspunderii politice; salută eforturile 
guvernului vizând  eliminarea 
deficienţelor existente în domeniul 
finanţării activităţilor politice şi a 
campaniilor electorale;

Or. en

Amendamentul 26
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 8

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

8. salută eforturile substanţiale depuse 
pentru continuarea reformei justiţiei, în 
special adoptarea unui plan de acţiune 
revizuit în acest sens; salută progresele 
realizate în ceea ce priveşte reducerea în 
continuare a cauzelor nesoluţionate, în 
special a celor în care procedurile durează 
peste trei ani, raţionalizarea sistemului 
judiciar prin crearea de instanţe mai mari, 
de instanţe districtuale şi comerciale, 
precum şi specializarea judecătorilor; ia act 
de rezultatele pozitive, inclusiv în ceea ce 
priveşte Consiliul judiciar de stat, 
independenţa Academiei judiciare şi 
crearea şcolii pentru ofiţeri judiciari, 
obţinute în legătură cu asigurarea 
independenţei numirilor în justiţie, 
consolidarea dezvoltării carierei 
profesionale şi a răspunderii disciplinare a 
judecătorilor principali, precum şi cu 
adoptarea unor măsuri generale de 
protecţie pentru asigurarea independenţei 

8. salută eforturile substanţiale depuse 
pentru continuarea reformei justiţiei, în 
special adoptarea unui plan de acţiune 
revizuit în acest sens; salută progresele 
realizate în ceea ce priveşte reducerea în 
continuare a cauzelor nesoluţionate, în 
special a celor în care procedurile durează 
peste trei ani, raţionalizarea sistemului 
judiciar prin crearea de instanţe mai mari, 
de instanţe districtuale şi comerciale, 
precum şi specializarea judecătorilor; ia act 
de rezultatele pozitive, inclusiv în ceea ce 
priveşte Consiliul judiciar de stat, 
independenţa Academiei judiciare şi 
crearea şcolii pentru ofiţeri judiciari, 
obţinute în legătură cu asigurarea 
independenţei numirilor în justiţie, 
consolidarea dezvoltării carierei 
profesionale şi a răspunderii disciplinare a 
judecătorilor principali, precum şi cu 
adoptarea unor măsuri generale de 
protecţie pentru asigurarea independenţei 
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sistemului judiciar; sistemului judiciar; subliniază faptul că un 
bilanţ solid în implementarea noilor 
dispoziţii este esenţial pentru finalizarea 
negocierilor în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 27
Milan Zver, Alojz Peterle

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 8

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

8. salută eforturile substanţiale depuse 
pentru continuarea reformei justiţiei, în 
special adoptarea unui plan de acţiune 
revizuit în acest sens; salută progresele 
realizate în ceea ce priveşte reducerea în 
continuare a cauzelor nesoluţionate, în 
special a celor în care procedurile durează 
peste trei ani, raţionalizarea sistemului 
judiciar prin crearea de instanţe mai mari, 
de instanţe districtuale şi comerciale, 
precum şi specializarea judecătorilor; ia act 
de rezultatele pozitive, inclusiv în ceea ce 
priveşte Consiliul judiciar de stat, 
independenţa Academiei judiciare şi 
crearea şcolii pentru ofiţeri judiciari, 
obţinute în legătură cu asigurarea 
independenţei numirilor în justiţie, 
consolidarea dezvoltării carierei 
profesionale şi a răspunderii disciplinare a 
judecătorilor principali, precum şi cu 
adoptarea unor măsuri generale de 
protecţie pentru asigurarea independenţei 
sistemului judiciar;

8. salută eforturile substanţiale depuse 
pentru continuarea reformei justiţiei, în 
special adoptarea unui plan de acţiune 
revizuit în acest sens, vizând funcţionarea, 
în mod independent şi imparţial, a 
sistemului judiciar; salută progresele 
realizate în ceea ce priveşte reducerea în 
continuare a cauzelor nesoluţionate, în 
special a celor în care procedurile durează 
peste trei ani, raţionalizarea sistemului 
judiciar prin crearea de instanţe mai mari, 
de instanţe districtuale şi comerciale, 
precum şi specializarea judecătorilor; ia act 
de rezultatele pozitive, inclusiv în ceea ce 
priveşte Consiliul judiciar de stat, 
independenţa Academiei judiciare şi 
crearea şcolii pentru ofiţeri judiciari, 
obţinute în legătură cu asigurarea 
independenţei numirilor în justiţie, 
consolidarea dezvoltării carierei 
profesionale şi a răspunderii disciplinare a 
judecătorilor principali, precum şi cu 
adoptarea unor măsuri generale de 
protecţie pentru asigurarea independenţei 
sistemului judiciar;

Or. en
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Amendamentul 28
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază faptul că, deşi instanţele au 
redus numărul de cauze nesoluţionate care 
aşteaptă un proces, statul de drept şi 
încrederea cetăţenilor în justiţie suferă în 
continuare din cauza numărului ridicat de 
cauze pe rol şi a duratei excesive a 
procedurilor; remarcă cu regret faptul că, 
deşi există un număr mare de judecători, 
personalul de sprijin în cadrul instanţelor 
este insuficient şi, prin urmare, invită 
autorităţile croate să soluţioneze această 
discrepanţă;

9. subliniază faptul că, deşi instanţele au 
redus numărul de cauze nesoluţionate care 
aşteaptă un proces, statul de drept şi 
încrederea cetăţenilor în justiţie suferă în 
continuare din cauza numărului ridicat de 
cauze pe rol şi a duratei excesive a 
procedurilor; remarcă cu regret faptul că, 
deşi există un număr mare de judecători, 
personalul de sprijin în cadrul instanţelor 
este insuficient şi, prin urmare, invită 
autorităţile croate să soluţioneze această 
discrepanţă; solicită unificarea 
jurisprudenţei pentru a se asigura 
caracterul previzibil al sistemului judiciar 
şi încrederea opiniei publice;

Or. en

Amendamentul 29
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază faptul că, deşi instanţele au 
redus numărul de cauze nesoluţionate care 
aşteaptă un proces, statul de drept şi 
încrederea cetăţenilor în justiţie suferă în 
continuare din cauza numărului ridicat de 
cauze pe rol şi a duratei excesive a 
procedurilor; remarcă cu regret faptul că, 
deşi există un număr mare de judecători, 
personalul de sprijin în cadrul instanţelor 
este insuficient şi, prin urmare, invită 
autorităţile croate să soluţioneze această 
discrepanţă;

9. subliniază faptul că, deşi instanţele au 
redus numărul de cauze nesoluţionate care 
aşteaptă un proces, statul de drept şi 
încrederea cetăţenilor în justiţie suferă în 
continuare din cauza numărului ridicat de 
cauze pe rol şi a duratei excesive a 
procedurilor; remarcă cu regret faptul că, 
deşi există un număr mare de judecători, 
personalul de sprijin în cadrul instanţelor 
este insuficient şi, prin urmare, invită 
autorităţile croate să soluţioneze această 
discrepanţă; subliniază faptul că aplicarea 
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deciziilor instanţelor constituie, încă, o 
problemă;

Or. en

Amendamentul 30
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază faptul că Comisia a 
observat că s-au înregistrat doar progrese 
limitate în privinţa infrastructurii şi a 
echipamentelor din dotarea instanţelor, în 
principal datorită lipsei finanţării 
adecvate; se aşteaptă ca acest sistem să 
devină funcţional cât mai curând cu 
putinţă, pentru a se reduce numărul 
ridicat de cauze pe rol din Croaţia şi a se 
garanta că actul de justiţie este asigurat 
fără întârziere, în mod eficient şi în timp 
util;

Or. en

Amendamentul 31
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9b. îndeamnă autorităţile croate să 
continue implementarea legislaţiei 
anticorupţie, precum şi consolidarea 
independenţei, eficienţei şi resurselor 
sistemului judiciar; 

Or. en



AM\840036RO.doc 21/56 PE452.879v01-00

RO

Amendamentul 32
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9c (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9c. invită Comisia să prezinte Consiliului 
şi Parlamentului o evaluare mai detaliată 
a eficienţei măsurilor de combatere a 
corupţiei adoptate de Croaţia în domeniul 
achiziţiilor publice, privind atât fondurile 
naţionale, cât şi cele europene şi să  
includă această evaluare în următorul său 
raport de ţară;

Or. en

Amendamentul 33
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9d (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9d. invită Comisia să includă în 
următorul său raport de ţară o evaluare a 
impactului şi a rezultatelor obţinute în 
urma alocării de fonduri europene 
reformei sistemului judiciar şi combaterii 
corupţiei;

Or. en

Amendamentul 34
Monica Luisa Macovei

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9e (nou)
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Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9e. invită Comisia să se asigure că 
reforma administraţiei publice şi cea a 
sistemului judiciar sunt implementate cu 
succes înainte de aderarea Croaţiei la 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 35
György Schöpflin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

9a. salută progresele înregistrate, până în 
prezent, în domeniul comunicaţiilor 
electronice şi al tehnologiilor informaţiei 
şi încurajează autorităţile croate să 
promoveze, la scară cât mai largă, accesul 
la internet; 

Or. en

Amendamentul 36
Véronique De Keyser

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 10

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

10. ia act de declaraţia făcută în iunie 2010 
de procurorul TPII în faţa Consiliului de 
Securitate al ONU; salută atitudinea
cooperantă a Croaţiei faţă de necesităţile 
TPII, precum şi faptul că cererile de 
asistenţă sunt soluţionate eficient, că se 
asigură accesul fără întârzieri la martori 
şi dovezi şi că s-ar putea înregistra o 

10. ia act de declaraţia făcută, la 6 
decembrie 2010, de procurorul TPII în faţa 
Consiliului de Securitate al ONU; salută 
faptul că autorităţile croate sunt, în 
general, receptive la cererile de asistenţă 
ale procurorului; evidenţiază, cu toate 
acestea, faptul că cea mai importantă 
chestiune încă nerezolvată este cererea cu 
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îmbunătăţire generală a calităţii 
anchetelor administrative; invită guvernul 
croat să îşi intensifice ancheta 
administrativă privind documentele 
militare dispărute;

privire la documente militare importante 
referitoare la operaţiunea Storm; invită 
guvernul croat să îşi intensifice ancheta 
administrativă privind documentele 
militare dispărute şi să clarifice 
incoerenţele din rapoartele oficiale 
adresate procuraturii, care nu au fost încă 
soluţionate;

Or. en

Amendamentul 37
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 10

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

10. ia act de declaraţia făcută în iunie 2010
de procurorul TPII în faţa Consiliului de 
Securitate al ONU; salută atitudinea 
cooperantă a Croaţiei faţă de necesităţile 
TPII, precum şi faptul că cererile de 
asistenţă sunt soluţionate eficient, că se 
asigură accesul fără întârzieri la martori şi 
dovezi şi că s-ar putea înregistra o 
îmbunătăţire generală a calităţii anchetelor 
administrative; invită guvernul croat să îşi 
intensifice ancheta administrativă privind 
documentele militare dispărute;

10. ia act de declaraţia făcută, la 6 
decembrie, de procurorul TPII în faţa 
Consiliului de Securitate al ONU; salută 
atitudinea cooperantă a Croaţiei faţă de 
necesităţile TPII, precum şi faptul că 
cererile de asistenţă sunt soluţionate în 
mod adecvat şi că se asigură accesul fără 
întârzieri la martori şi dovezi şi că s-ar 
putea înregistra o îmbunătăţire generală a 
calităţii anchetelor administrative; invită 
guvernul croat să îşi intensifice ancheta 
administrativă privind documentele 
militare dispărute;

Or. en

Amendamentul 38
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 11

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
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cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special de faptul că nu s-a putut stabili 
cu suficientă certitudine dacă registrele de 
artilerie solicitate mai există;

cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate, însă subliniază, de asemenea, 
că, în ultima sa intervenţie în faţa 
Consiliului de Securitate al ONU, 
procurorul a menţionat incoerenţele 
prezente în rapoartele părţii croate;
solicită, pe de altă parte, Consiliului să ia 
notă de poziţia Camerei de primă instanţă a 
TPII, în special de faptul că nu s-a putut 
stabili cu suficientă certitudine dacă 
registrele de artilerie solicitate mai există;

Or. en

Amendamentul 39
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 11

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special de faptul că nu s-a putut stabili 
cu suficientă certitudine dacă registrele de 
artilerie solicitate mai există;

11. salută eforturile depuse de Forţa de 
reacţie interservicii a Croaţiei pentru a 
furniza informaţii complete privind locul 
unde se află documentele solicitate; solicită 
Consiliului să ia notă de poziţia Camerei de 
primă instanţă a TPII, în special de faptul 
că nu s-a putut stabili cu suficientă 
certitudine dacă registrele de artilerie 
solicitate mai există;

Or. en
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Amendamentul 40
Inese Vaidere

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 11

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special de faptul că nu s-a putut stabili 
cu suficientă certitudine dacă registrele de 
artilerie solicitate mai există;

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri din partea procurorului-şef pentru 
documente militare importante, dar salută 
eforturile depuse de Forţa de reacţie 
interservicii a Croaţiei pentru a furniza 
informaţii complete privind locul unde se 
află documentele solicitate; solicită 
Consiliului să ia notă de poziţia Camerei de 
primă instanţă a TPII, în special de faptul 
că nu s-a putut stabili cu suficientă 
certitudine dacă registrele de artilerie 
solicitate au existat şi să recunoască 
deplina cooperare a Croaţiei cu TPII;

Or. en

Amendamentul 41
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 11

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special de faptul că nu s-a putut stabili 
cu suficientă certitudine dacă registrele de 
artilerie solicitate mai există;

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs pe 
deplin cererii procurorului TPII pentru 
documente militare importante, dar salută 
eforturile depuse de Forţa de reacţie 
interservicii a Croaţiei pentru a furniza 
informaţii complete privind locul unde se 
află documentele solicitate; solicită 
Consiliului să ia notă de poziţia Camerei de 
primă instanţă a TPII, în special de faptul 
că nu s-a putut stabili cu suficientă 
certitudine dacă registrele de artilerie 
solicitate mai există;

Or. en
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Amendamentul 42
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 11

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Forţa de reacţie interservicii a Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special de faptul că nu s-a putut stabili 
cu suficientă certitudine dacă registrele de 
artilerie solicitate mai există;

11. ia act de faptul că nu s-a dat curs unor 
cereri pentru documente militare 
importante, dar salută eforturile depuse de 
Grupul de lucru interservicii al Croaţiei 
pentru a furniza informaţii complete 
privind locul unde se află documentele 
solicitate; solicită Consiliului să ia notă de 
poziţia Camerei de primă instanţă a TPII, 
în special având în vedere faptul că nu s-a 
putut stabili cu suficientă certitudine dacă 
registrele de artilerie solicitate mai există;

Or. de

Amendamentul 43
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 12

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 
pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
subliniază însă că sunt necesare
îmbunătăţiri suplimentare în desfăşurarea
proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin 
obiective şi imparţiale, a combaterii 
impunităţii şi a ameliorării protecţiei 

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 
pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
este preocupat, însă, de recentele rapoarte 
potrivit cărora continuă să existe 
deficienţe importante cu privire la 
urmărirea, pe plan intern, a crimelor de 
război, în special în ce priveşte numărul 
mic de făptaşi aduşi în faţa justiţiei, 
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martorilor; încurajează autorităţile croate 
să intensifice în continuare dialogul şi 
cooperarea cu ţările vecine în acest 
domeniu;

capacităţile inadecvate ale sistemului 
judiciar, eşecul privind definirea, în 
conformitate cu normele internaţionale 
actuale, a conceptelor cheie legate de 
urmărirea infracţiunilor conform 
dreptului internaţional, cum ar fi 
responsabilitatea ordinului, violenţele 
sexuale asimilate crimelor de război şi 
crimele împotriva umanităţii, lipsa de 
cunoştinţe suficiente în domeniul 
dreptului penal internaţional în rândul 
judecătorilor, atitudinea părtinitoare 
împotriva sârbilor din Croaţia în cadrul 
urmăririi crimelor de război şi protecţia şi 
sprijinul insuficiente acordate martorilor;     
îndeamnă, prin urmare, autorităţile 
croate să adopte, de urgenţă, măsurile 
necesare pentru ameliorarea, în 
continuare, a desfăşurării proceselor 
pentru crime de război, în vederea 
garantării unor procese pe deplin obiective,
imparţiale şi eficiente, precum şi a
combaterii impunităţii şi a ameliorării 
protecţiei şi sprijinului acordate martorilor 
şi accesului la despăgubiri pentru 
victimele crimelor de război; încurajează 
autorităţile croate să intensifice în 
continuare dialogul şi cooperarea cu ţările 
vecine în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 44
György Schöpflin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 12

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 
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pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
subliniază însă că sunt necesare 
îmbunătăţiri suplimentare în desfăşurarea 
proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin 
obiective şi imparţiale, a combaterii 
impunităţii şi a ameliorării protecţiei 
martorilor; încurajează autorităţile croate 
să intensifice în continuare dialogul şi 
cooperarea cu ţările vecine în acest 
domeniu;

pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
subliniază însă că sunt necesare 
îmbunătăţiri suplimentare în desfăşurarea 
proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin 
obiective şi imparţiale, a combaterii 
impunităţii şi a ameliorării protecţiei 
martorilor; încurajează autorităţile croate 
să intensifice în continuare dialogul şi 
cooperarea cu ţările vecine în acest 
domeniu; felicită guvernul croat pentru 
programul său care vizează eliminarea 
minelor terestre rămase din timpul 
ostilităţilor din anii 1990 şi îndeamnă 
autorităţile să continue realizarea 
acestuia, acordând o atenţie particulară 
teritoriilor celor mai grav afectate, de la 
extremitatea estică a ţării;

Or. en

Amendamentul 45
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 12

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 
pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
subliniază însă că sunt necesare 
îmbunătăţiri suplimentare în desfăşurarea 
proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin 
obiective şi imparţiale, a combaterii 
impunităţii şi a ameliorării protecţiei 
martorilor; încurajează autorităţile croate 
să intensifice în continuare dialogul şi 

12. constată cu satisfacţie că Croaţia 
rămâne activă în judecarea din proprie 
iniţiativă a crimelor de război şi că 
procurorii au continuat să examineze cazuri 
pendinte de crime de război şi condamnări 
în contumacie şi să aplice măsuri standard 
pentru asigurarea uniformităţii practicilor 
indiferent de originea etnică a acuzatului; 
subliniază însă că sunt necesare 
îmbunătăţiri suplimentare în desfăşurarea 
proceselor pentru crime de război, în 
vederea garantării unor procese pe deplin 
obiective şi imparţiale, precum şi a 
combaterii impunităţii, în special în 
cazurile în care sunt implicate persoane 
de etnie croată suspectate de crime comise 
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cooperarea cu ţările vecine în acest 
domeniu;

împotriva unor victime de etnie sârbă şi a 
ameliorării protecţiei martorilor; 
încurajează autorităţile croate să intensifice 
în continuare dialogul şi cooperarea cu 
ţările vecine în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 46
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 13

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

13. salută progresele generale realizate în 
ceea ce priveşte reîntoarcerea refugiaţilor şi
constată că peste jumătate din numărul 
reîntoarcerilor au un caracter durabil, 
restul fiind reîntoarceri punctuale sau 
întoarceri de tip „navetă”; constată cu 
satisfacţie că ostilitatea faţă de 
reîntoarcerea sârbilor a scăzut în cea mai 
mare parte a ţării; invită autorităţile croate 
să continue să elimine obstacolele care 
îngreunează obţinerea dreptului permanent 
de şedere, să accelereze programul de 
reconstrucţie a locuinţelor, să demareze 
proiecte de relansare economică şi socială, 
să continue eforturile de revitalizare a 
economiei din zonele defavorizate afectate 
de război şi să încurajeze şi pe viitor 
reconcilierea interetnică într-un climat de 
toleranţă etnică;

13. ia act de progresele generale realizate 
în ceea ce priveşte reîntoarcerea 
refugiaţilor; constată cu satisfacţie că 
ostilitatea faţă de reîntoarcerea sârbilor a 
scăzut în cea mai mare parte a ţării; invită 
autorităţile croate să continue să elimine 
obstacolele care îngreunează obţinerea 
dreptului permanent de şedere, să 
accelereze programul de reconstrucţie a 
locuinţelor, să demareze proiecte de 
relansare economică şi socială, invită 
autorităţile croate să soluţioneze în mod 
ferm cererile încă nesoluţionate şi să 
acorde prioritate reexaminării 
recursurilor; să continue eforturile de 
revitalizare a economiei din zonele 
defavorizate afectate de război şi să 
încurajeze şi pe viitor reconcilierea 
interetnică într-un climat de toleranţă 
etnică;

Or. en

Amendamentul 47
Maria Eleni Koppa

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

13. salută progresele generale realizate în 
ceea ce priveşte reîntoarcerea refugiaţilor şi 
constată că peste jumătate din numărul 
reîntoarcerilor au un caracter durabil, restul 
fiind reîntoarceri punctuale sau întoarceri 
de tip „navetă”; constată cu satisfacţie că 
ostilitatea faţă de reîntoarcerea sârbilor a 
scăzut în cea mai mare parte a ţării; invită 
autorităţile croate să continue să elimine 
obstacolele care îngreunează obţinerea 
dreptului permanent de şedere, să 
accelereze programul de reconstrucţie a 
locuinţelor, să demareze proiecte de 
relansare economică şi socială, să continue 
eforturile de revitalizare a economiei din 
zonele defavorizate afectate de război şi să 
încurajeze şi pe viitor reconcilierea 
interetnică într-un climat de toleranţă 
etnică;

13. salută progresele generale realizate în 
ceea ce priveşte reîntoarcerea refugiaţilor şi 
constată că peste jumătate din numărul 
reîntoarcerilor au un caracter durabil, restul 
fiind reîntoarceri punctuale sau întoarceri 
de tip „navetă”; constată cu satisfacţie că 
ostilitatea faţă de reîntoarcerea sârbilor a 
scăzut în cea mai mare parte a ţării; 
subliniază, cu toate acestea, că există, 
încă, multe probleme pentru refugiaţi şi 
persoanele reîntoarse şi invită autorităţile 
croate să continue să elimine obstacolele 
care îngreunează obţinerea dreptului 
permanent de şedere, să finanţeze în mod 
adecvat şi să accelereze programul de 
reconstrucţie a locuinţelor, să demareze 
proiecte de relansare economică şi socială; 
să continue eforturile de revitalizare a 
economiei din zonele defavorizate afectate 
de război, să amelioreze, în continuare, 
sustenabilitatea reîntoarcerilor şi să 
încurajeze şi pe viitor reconcilierea 
interetnică într-un climat de toleranţă 
etnică;

Or. en

Amendamentul 48
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 13

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

13. salută progresele generale realizate în 
ceea ce priveşte reîntoarcerea refugiaţilor şi 
constată că peste jumătate din numărul 
reîntoarcerilor au un caracter durabil, restul 
fiind reîntoarceri punctuale sau întoarceri 
de tip „navetă”; constată cu satisfacţie că 
ostilitatea faţă de reîntoarcerea sârbilor a 
scăzut în cea mai mare parte a ţării; invită 

13. salută progresele generale realizate în 
ceea ce priveşte reîntoarcerea refugiaţilor şi 
constată că peste jumătate din numărul 
reîntoarcerilor au un caracter durabil, restul 
fiind reîntoarceri punctuale sau întoarceri 
de tip „navetă”; constată cu satisfacţie că 
ostilitatea faţă de reîntoarcerea sârbilor a 
scăzut în cea mai mare parte a ţării; invită 
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autorităţile croate să continue să elimine 
obstacolele care îngreunează obţinerea 
dreptului permanent de şedere, să
accelereze programul de reconstrucţie a 
locuinţelor, să demareze proiecte de 
relansare economică şi socială, să continue 
eforturile de revitalizare a economiei din 
zonele defavorizate afectate de război şi să 
încurajeze şi pe viitor reconcilierea 
interetnică într-un climat de toleranţă 
etnică;

autorităţile croate să continue să faciliteze 
procesul de reintegrare al persoanelor 
reîntoarse prin eliminarea, în continuare, 
a obstacolelor care îngreunează obţinerea 
dreptului permanent de şedere, prin 
accelerarea programului de reconstrucţie 
a locuinţelor şi prin  demararea unor
proiecte de relansare economică şi socială;
să continue eforturile de revitalizare a 
economiei din zonele defavorizate afectate 
de război şi să încurajeze şi pe viitor 
reconcilierea interetnică într-un climat de 
toleranţă etnică şi acceptarea diversităţii 
etnice şi culturale;

Or. en

Amendamentul 49
Zoran Thaler, Tanja Fajon

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

13a. observă că libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea şi pluralismul 
mijloacelor media, este, în general, 
respectată în Croaţia; invită, cu toate 
acestea, autorităţile croate să intensifice 
anchetarea ameninţărilor împotriva 
ziariştilor care cercetează cazuri de 
corupţie, crimă organizată şi alte activităţi 
ilegale; salută, în acest sens, sentinţa 
instanţei din districtul Zagreb în cazul 
asasinării lui Ivo Pukanic, editorul unei 
publicaţii săptămânale; observă, în plus, 
că societatea publică de radio şi 
televiziune croată (HRT) continuă să se 
confrunte cu serioase dificultăţi cu privire 
la conducerea acesteia, în urma mai 
multor încercări nereuşite, din partea 
Consiliului de programe al acesteia, de a 
alege un nou director al societăţii, fapt 
care afectează funcţionarea acesteia;
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Or. en

Amendamentul 50
Maria Eleni Koppa

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

13a. salută progresele relative înregistrate 
în situaţia femeilor în societate şi în viaţa 
publică; observă cu satisfacţie că 25% din 
fotoliile parlamentare, precum şi aproape 
jumătate din posturile administrative din 
sectorul public, sunt deţinute de femei, 
ceea ce demonstrează că se înregistrează 
progrese în direcţia egalităţii de gen; cu 
toate acestea, este adânc îngrijorat de 
numărul mare de victime ale violenţei 
domestice şi, în special, ale aceluia care 
duce la crime domestice şi solicită o 
implementare mai eficientă a strategiei 
naţionale pentru protecţia împotriva 
violenţei domestice, prin comunicarea 
adecvată dintre instituţiile competente;

Or. en

Amendamentul 51
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14. salută cu satisfacţie faptul că Croaţia s-
a numărat printre primele ţări care s-au 
alăturat Convenţiei internaţionale privind 
drepturile persoanelor cu handicap, dar 
invită autorităţile croate să elaboreze 
planuri concrete pentru reforma 
plasamentului instituţional şi a capacităţii 
juridice şi să soluţioneze problema 

14. salută cu satisfacţie faptul că Croaţia s-
a numărat printre primele ţări care s-au 
alăturat Convenţiei internaţionale privind 
drepturile persoanelor cu handicap, dar 
încurajează în mod ferm autorităţile croate 
să elaboreze planuri concrete şi 
transparente pentru reforma plasamentului 
instituţional şi a capacităţii juridice şi să 
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numărului tot mai mare de persoane cu 
handicap mental care, în loc să fie integrate 
în comunitate, sunt nevoite să locuiască în 
instituţii supraaglomerate, astfel încât să se 
poată garanta pe deplin drepturile 
persoanelor cu handicap; încurajează 
Croaţia să îmbunătăţească în continuare 
punerea în aplicare a dispoziţiilor legale 
relevante privind accesul în clădiri pentru 
persoanele cu handicap;

soluţioneze problema numărului tot mai 
mare de persoane cu handicap mental care, 
în loc să fie integrate în comunitate, sunt 
nevoite să locuiască în instituţii 
supraaglomerate, astfel încât să se poată 
garanta pe deplin drepturile persoanelor cu 
handicap; evidenţiază, în special, faptul că 
convenţia recunoaşte în mod clar dreptul 
fundamental al persoanelor cu handicap 
mental de a trăi în cadrul unei 
comunităţi; recomandă, prin urmare, 
autorităţilor croate să adopte reforme 
conforme acestei prevederi, prin oferirea 
unor opţiuni alternative de îngrijire; 
încurajează Croaţia să îmbunătăţească în 
continuare punerea în aplicare a 
dispoziţiilor legale relevante privind 
accesul în clădiri pentru persoanele cu 
handicap; 

Or. en

Amendamentul 52
Inese Vaidere

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14. salută cu satisfacţie faptul că Croaţia s-
a numărat printre primele ţări care s-au 
alăturat Convenţiei internaţionale privind 
drepturile persoanelor cu handicap, dar 
invită autorităţile croate să elaboreze 
planuri concrete pentru reforma 
plasamentului instituţional şi a capacităţii 
juridice şi să soluţioneze problema 
numărului tot mai mare de persoane cu 
handicap mental care, în loc să fie 
integrate în comunitate, sunt nevoite să 
locuiască în instituţii supraaglomerate, 
astfel încât să se poată garanta pe deplin 
drepturile persoanelor cu handicap; 
încurajează Croaţia să îmbunătăţească în 
continuare punerea în aplicare a 

14. salută cu satisfacţie faptul că Croaţia s-
a numărat printre primele ţări care s-au 
alăturat Convenţiei internaţionale privind 
drepturile persoanelor cu handicap; invită 
autorităţile croate să continue 
implementarea măsurilor actuale şi să 
elaboreze planuri suplimentare pentru 
reforma plasamentului instituţional şi a 
capacităţii juridice şi să soluţioneze 
problema numărului tot mai mare de 
persoane cu handicap mental care, în loc să 
locuiască în comunitate, sunt nevoite să 
locuiască în instituţii supraaglomerate, 
astfel încât să se poată garanta pe deplin 
drepturile umane şi juridice ale
persoanelor cu handicap; încurajează 
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dispoziţiilor legale relevante privind 
accesul în clădiri pentru persoanele cu 
handicap;

Croaţia să îmbunătăţească în continuare 
punerea în aplicare a dispoziţiilor legale 
relevante privind accesul în clădiri pentru 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 53
Elena Băsescu

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14a. ia act de progresele înregistrate cu 
privire la respectarea şi protejarea 
minorităţilor, o atenţie sporită fiind 
acordată chestiunilor legate de minorităţi 
în contextul îmbunătăţirii relaţiilor în 
regiune; salută consolidarea prevederilor 
constituţionale referitoare la minorităţi şi 
faptul că, în ciuda măsurilor de 
austeritate financiară, fondurile 
disponibile pentru organizaţiile 
minorităţilor au fost reduse doar într-o 
mică măsură; subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea adoptării unor măsuri 
adecvate în vederea  protejării minorităţii 
rrome, care se confruntă cu condiţii de 
viaţă şi încercări foarte dificile în 
domeniile educaţiei, protecţiei sociale, 
îngrijirii sănătăţii, ocupării forţei de 
muncă şi accesului la documente 
personale;

Or. en

Amendamentul 54
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)
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Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază faptul că Croaţia a 
ratificat cele opt convenţii principale ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind drepturile lucrătorilor; 
recunoaşte că, deşi libertatea de a deveni 
membru de sindicat este garantată prin 
lege, există, încă, restricţii privind 
drepturile fundamentale ale lucrătorilor şi 
ale sindicatelor; încurajează Croaţia să 
consolideze şi în continuare drepturile 
lucrătorilor şi ale sindicatelor; evidenţiază 
rolul important pe care îl joacă dialogul 
social şi încurajează guvernul croat să 
demonstreze mai multă ambiţie în 
consolidarea, şi în continuare, a 
Consiliului Economic şi Social în cadrul 
procesului decizional şi de elaborare al 
politicilor;

Or. en

Amendamentul 55
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14b. salută progresele înregistrate în 
domeniul drepturilor femeilor şi al 
egalităţii de gen; este preocupat, însă, de 
rata ridicată a şomajului în rândul 
femeilor, de condiţiile nefavorabile de 
lucru cu care se confruntă acestea şi de 
diferenţele de remunerare care continuă 
să existe  între femei şi bărbaţi; este 
preocupat de faptul că femeile continuă 
să fie extrem de slab reprezentate în 
organele decizionale economice şi 
politice; solicită o promovare mai activă a 
participării femeilor  în politică; solicită 
luarea de măsuri pentru finalizarea 
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rapidă a implementării planului de 
acţiune pentru egalitatea de gen, în 
vederea introducerii egalităţii de 
remunerare şi a aplicării legii privind 
protecţia împotriva violenţei în familie;

Or. en

Amendamentul 56
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14c (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14c. evidenţiază importanţa dialogului cu 
societatea civilă şi subliniază rolul 
important jucat de aceste organizaţii în 
definirea priorităţilor de politici;
recunoaşte eforturile depuse de guvernul 
croat în scopul consultării societăţii civile;
subliniază, cu toate acestea, că societatea 
civilă tinde să rămână în afara procesului 
decizional; invită autorităţile să ia măsuri 
suplimentare pentru oficializarea şi 
intensificarea participării actorilor din 
societatea civilă la procesele de elaborare 
a politicilor şi la monitorizarea 
activităţilor autorităţilor; subliniază rolul 
esenţial al societăţii civile în consolidarea 
cooperării regionale în domeniul social şi 
în cel politic;

Or. en

Amendamentul 57
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14d (nou)
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Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14d. recunoaşte că libertatea de 
exprimare este prevăzută în legislaţia 
croată şi este, în general, respectată, însă 
solicită adoptarea, şi în continuare, a 
unor măsuri care să asigure independenţa 
şi profesionalismul organelor de presă;
solicită autorităţilor croate să 
demonstreze, şi în viitor, că asigură 
funcţionarea sectorului media fără 
imixtiuni politice şi că garantează 
independenţa organelor de reglementare;

Or. en

Amendamentul 58
Nirj Deva

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că protecţia socială a 
femeilor este, în prezent, la un nivel mai 
avansat decât în ţările vecine; solicită 
înregistrarea de noi progrese cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor pentru aderarea la 
UE;

Or. en

Amendamentul 59
Bernd Posselt, Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 15

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

15. constată că, deşi persoanele 
încarcerate sunt în general tratate în mod 

15. salută progresele înregistrate în 
domeniul sistemului penitenciar, în 
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uman şi s-a lansat construcţia unor noi 
închisori, autorităţile nu au fost în 
măsură să răspundă pe deplin nevoilor 
deţinuţilor în ceea ce priveşte îngrijirea 
medicală, igiena, spaţiul şi aerul liber şi 
accesul la muncă din cauza 
supraaglomerării;

special referitor la faptul că s-a început 
construcţia unui nou centru penitenciar, 
precum şi la implementarea unui nou 
sistem de eliberare condiţionată; constată, 
cu toate acestea, că încă nu s-a  răspuns 
pe deplin nevoilor deţinuţilor în ceea ce 
priveşte îngrijirea medicală, igiena, spaţiul 
şi aerul liber şi accesul la muncă din cauza 
supraaglomerării;

Or. en

Amendamentul 60
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 15

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

15. constată că, deşi persoanele încarcerate 
sunt în general tratate în mod uman şi s-a 
lansat construcţia unor noi închisori, 
autorităţile nu au fost în măsură să 
răspundă pe deplin nevoilor deţinuţilor în
ceea ce priveşte îngrijirea medicală, igiena, 
spaţiul şi aerul liber şi accesul la muncă din 
cauza supraaglomerării;

15. constată că, deşi persoanele încarcerate 
sunt, în general, tratate în mod uman şi s-a 
lansat construcţia unor noi închisori, 
autorităţile nu au fost în măsură să 
răspundă pe deplin nevoilor deţinuţilor în 
ceea ce priveşte îngrijirea medicală, igiena, 
spaţiul şi aerul liber şi accesul la muncă din 
cauza supraaglomerării;

Or. de

Amendamentul 61
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

15a. salută îmbunătăţirile înregistrate în 
urmărirea, de către autorităţile 
competente, a aşa-numitelor infracțiuni 
săvârșite din ură; îndeamnă autorităţile 
să adopte noi măsuri vizând instituirea 
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unui sistem adecvat de clasificare şi 
definire a infracţiunilor săvârşite din ură, 
în special a infracţiunilor ce au ca motiv 
orientarea sexuală a victimei, apartenenţa 
culturală sau originea etnică;

Or. en

Amendamentul 62
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

15a. observă că libertatea mijloacelor 
media este, în general, respectată;
încurajează, cu toate acestea, autorităţile 
croate să ancheteze cu fermitate cazurile 
de intimidare şi presiune politică asupra 
ziariştilor, precum şi influenţa mediului 
de afaceri; în ce priveşte societatea 
publică de radio-televiziune HRT, se 
aşteaptă ca guvernul să elaboreze 
legislaţia necesară în vederea depolitizării 
structurii de conducere şi asigurării 
independenţei editoriale;

Or. en

Amendamentul 63
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

15b. salută progresele înregistrate în 
implementarea legislaţiei privind 
infracţiunile săvârşite din ură; subliniază, 
însă, că autorităţile trebuie să abordeze cu 
mai multă hotărâre cazurile de 
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ameninţări motivate de apartenenţa 
rasială şi intoleranţă împotriva 
minorităţilor sexuale;

Or. en

Amendamentul 64
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 17

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

17. invită guvernul croat să remedieze 
deficienţele structurale ale economiei şi să 
îşi reducă rolul de redistribuire prin 
reforme structurale destinate să stimuleze 
competitivitatea; subliniază că este 
necesară o raţionalizare a sectorului public 
şi că se impun o consolidare fiscală şi 
reforme suplimentare în vederea reducerii 
cheltuielilor publice; constată că este 
nevoie de eforturi solide pentru a reforma 
sectorul sănătăţii, sistemele sociale şi 
politicile privind ajutorul de stat din 
Croaţia pentru a se ajunge la un nivel 
constant de cheltuieli publice în cadrul unei 
politici fiscale riguroase;

17. invită guvernul croat să remedieze 
deficienţele structurale ale economiei şi să 
îşi reducă rolul de redistribuire prin 
reforme structurale destinate să stimuleze 
competitivitatea; subliniază că este 
necesară o raţionalizare a sectorului public 
şi că se impun o consolidare fiscală şi 
reforme suplimentare în vederea reducerii 
cheltuielilor publice; constată că este 
nevoie de eforturi solide pentru a reforma 
sectorul sănătăţii, sistemele sociale şi 
politicile privind ajutorul de stat din 
Croaţia pentru a se ajunge la eficienţa 
costurilor şi la un nivel constant de 
cheltuieli publice în cadrul unei politici 
fiscale riguroase; 

Or. en

Amendamentul 65
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 18

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

18. invită guvernul croat să abordeze 
problema ratei foarte scăzute a ocupării 
forţei de muncă, să depună eforturi 

18. invită guvernul croat să abordeze 
problema ratei foarte scăzute a ocupării 
forţei de muncă, să depună eforturi 
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suplimentare pentru a creşte participarea pe 
piaţa muncii, soluţionând problema 
rigidităţii reglementării privind piaţa 
muncii şi a obstacolelor din calea 
participării lucrătorilor pe această piaţă şi
apelând la instrumente ca învăţământul 
profesional, formarea şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii;

suplimentare pentru a creşte participarea pe 
piaţa muncii, soluţionând problema 
rigidităţii reglementării privind piaţa 
muncii şi a obstacolelor din calea 
participării lucrătorilor pe această piaţă, şi 
apelând, printre altele, la instrumente ca 
învăţământul profesional, formarea şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Or. de

Amendamentul 66
Nirj Deva

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

18a. salută faptul că raportul de ocupare 
a forţei de muncă între bărbaţi şi femei 
constituie un aspect pozitiv al economiei 
Croaţiei; subliniază, cu toate acestea, că 
procentul de femei care ocupă funcţii de 
conducere în întreprinderi rămâne extrem 
de scăzut (Raportul global privind 
diferenţa între bărbaţi şi femei 2010);

Or. en

Amendamentul 67
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

18a. reaminteşte că legea privind 
terenurile de golf favorizează, în mod 
nejustificat, investitorii privaţi şi 
minimalizează posibilitatea ca cetăţenii şi 
organizaţiile societăţii civile care sunt 
afectate să poată contesta noile proiecte; 
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avertizează că astfel de proiecte de 
investiţii ar putea duce la construirea unei 
multitudini de staţiuni turistice de-a 
lungul coastei adriatice, care ar putea 
dăuna în mod serios patrimoniului 
ecologic şi cultural al ţării;

Or. en

Amendamentul 68
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 20

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

20. ia act de procedura de licitaţie lansată 
în mai 2010 pentru şantierele navele aflate 
în dificultate; invită guvernul croat să 
finalizeze în cel mai scurt timp procesul de 
restructurare a acestui sector pentru a 
îndeplini un criteriu important pentru 
negocierile de aderare, de care depinde 
încheierea provizorie a capitolului referitor 
la concurenţă;

20. ia act de procedura de licitaţie lansată 
în mai 2010 pentru şantierele navele aflate 
în dificultate; invită guvernul croat să 
finalizeze în cel mai scurt timp procesul de 
restructurare inevitabilă a acestui sector 
pentru a îndeplini un criteriu important 
pentru negocierile de aderare, de care 
depinde încheierea provizorie a capitolului 
referitor la concurenţă;

Or. en

Amendamentul 69
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

20a. salută eforturile importante vizând 
consolidarea capacităţii administrative şi 
instituţionale, precum şi consolidarea 
sistemului general de management al 
asistenţei de preaderare, în scopul 
pregătirii adecvate în vederea  
implementării politicilor de coeziune şi ale 
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celor legate de mediul rural în urma 
aderării Croaţiei la UE;

Or. en

Amendamentul 70
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 21

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze 
problema fragmentării instituţiilor 
administrative centrale responsabile de 
gestionarea mediului, în special în 
domeniul deşeurilor, al gospodăririi apelor 
şi al aerului, astfel încât acestea să poată 
asigura buna conservare a unui mediu unic 
şi a unui nivel ridicat de biodiversitate;

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze 
problema fragmentării instituţiilor 
administrative centrale responsabile de 
gestionarea mediului, în special în 
domeniul deşeurilor, al gospodăririi apelor 
şi al aerului, astfel încât acestea să poată 
asigura buna conservare a unui mediu unic, 
să menţină un nivel ridicat de 
biodiversitate şi să îndeplinească normele 
UE de protecţie a mediului;

Or. en

Amendamentul 71
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 21

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze 
problema fragmentării instituţiilor 
administrative centrale responsabile de 
gestionarea mediului, în special în 
domeniul deşeurilor, al gospodăririi apelor 
şi al aerului, astfel încât acestea să poată 
asigura buna conservare a unui mediu unic 
şi a unui nivel ridicat de biodiversitate;

21. îndeamnă guvernul croat să amelioreze 
coordonarea instituţiilor administrative 
centrale responsabile de gestionarea 
mediului, în special în domeniul deşeurilor, 
al gospodăririi apelor şi al aerului, astfel 
încât acestea să poată asigura buna 
conservare a unui mediu unic şi să menţină 
un nivel ridicat de biodiversitate;

Or. en
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Amendamentul 72
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 21

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze 
problema fragmentării instituţiilor 
administrative centrale responsabile de 
gestionarea mediului, în special în 
domeniul deşeurilor, al gospodăririi apelor 
şi al aerului, astfel încât acestea să poată 
asigura buna conservare a unui mediu unic 
şi a unui nivel ridicat de biodiversitate;

21. îndeamnă guvernul croat să abordeze 
problema fragmentării instituţiilor 
administrative centrale responsabile de 
gestionarea mediului, în special în 
domeniul amenajării teritoriului, al
deşeurilor, al gospodăririi apelor şi al 
aerului, astfel încât acestea să poată asigura 
buna conservare a unui mediu unic şi să 
menţină un nivel ridicat de biodiversitate; 
invită, în special, guvernul să efectueze, 
ca o primă acţiune urgentă, o evaluare 
aprofundată a structurii sale 
administrative actuale în domeniul 
decizional şi în cel al managementului în 
materie de mediu; 

Or. en

Amendamentul 73
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 22

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

22. constată cu satisfacţie că poziţia 
geografică a Croaţiei şi cele trei coridoare 
europene de transport care traversează ţara 
asigură un acces avantajos din punct de 
vedere economic la pieţele Europei 
Centrale pentru transporturile de mărfuri 
provenite din Orient şi din Extremul Orient
şi subliniază necesitatea dezvoltării 
integrate a conexiunilor portuare, feroviare 
şi rutiere către coridoarele europene, 

22. constată cu satisfacţie că poziţia 
geografică a Croaţiei şi cele trei coridoare 
europene de transport care traversează ţara 
asigură un acces avantajos din punct de 
vedere economic la pieţele Europei 
Centrale pentru transporturile de mărfuri 
îndreptate către şi provenite din Orient şi 
din Extremul Orient şi subliniază 
necesitatea dezvoltării integrate a 
conexiunilor portuare, feroviare şi rutiere 
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necesare pentru a asigura atractivitatea ţării 
pentru serviciile de transport;

către coridoarele europene, necesare pentru 
a asigura atractivitatea ţării pentru 
serviciile de transport;

Or. de

Amendamentul 74
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

22a. observă că Croaţia a înregistrat 
progrese semnificative în privinţa alinierii 
politicilor, legislaţiei şi reglementărilor 
sale cu acquis-ul în materie de 
comunicaţii electronice şi tehnologiile 
informaţiei; salută faptul că trecerea la 
televiziunea digitală a fost încununată de 
success; regretă, cu toate acestea, faptul 
că, în pofida reglementărilor în vigoare, 
competiţia de pe piaţa de bandă largă fixă 
rămâne, încă, limitată;

Or. en

Amendamentul 75
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 22b (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

22b. regretă faptul că „taxa de criză”, 
introdusă în 2009 pe veniturile 
operatorilor de telefonie mobilă, rămâne, 
încă, în vigoare; solicită efectuarea unei 
analize prin care să se demonstreze că 
aceasta nu are efecte în detrimentul 
liberalizării pieţei, în special în privinţa 
efectelor asupra participanţilor intraţi cel 
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mai de curând pe piaţă; 

Or. en

Amendamentul 76
Andreas Mölzer

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 23

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

23. constată că agricultura se confruntă în 
continuare cu probleme structurale şi că 
exploataţiile agricole private continuă să 
funcţioneze pe terenuri mici, fragmentate, 
având doar o capacitate limitată de a 
realiza economii de scară;

23. constată că agricultura se confruntă în
continuare cu probleme structurale şi că 
exploataţiile agricole private continuă să 
funcţioneze pe terenuri mici, fragmentate, 
având o capacitate prea mică de a realiza 
economii de scară;

Or. de

Amendamentul 77
Arnaud Danjean

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

23a. salută participarea Croaţiei la 
operaţiunile şi misiunile din cadrul 
politicii de securitate şi apărare comune 
(PSAC), în special la operaţiunea militară 
EU NAVFOR Atalanta şi la misiunile 
civile ale UE EUPOL Afganistan şi 
EULEX Kosovo, precum şi contribuţia 
Croaţiei la Grupurile tactice de luptă ale 
UE prin participarea activă la Grupul 
tactic de luptă nordic în prima jumătate a 
anului 2011 şi la Grupul tactic de luptă 
condus de Germania în a doua jumătate a 
anului 2012; pe lângă aceasta, observă cu 
satisfacţie alinierea frecventă a Croaţiei la 
declaraţiile şi poziţiile comune privind 
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politica externă şi de securitate comună 
(PESC), oricând a fost invitată să se 
alăture acestora; 

Or. en

Amendamentul 78
Franziska Katharina Brantner în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

23a. salută participarea Croaţiei la 
operaţiunile şi misiunile din cadrul 
politicii de securitate şi apărare comune, 
precum şi alinierea sa, în mod sistematic, 
la declaraţiile şi poziţiile comune privind 
politica externă şi de securitate comună 
(PESC), oricând a fost invitată să se 
alăture acestora, atât la Bruxelles, cât şi 
în cadrul organizaţiilor internaţionale;

Or. en

Amendamentul 79
Justas Vincas Paleckis

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 24

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
felicită guvernul croat pentru scuzele 
oficiale prezentate de acesta, în cadrul 
vizitei sale oficiale la Sarajevo, din aprilie 
2010, victimelor bosniace ale crimelor de 
război; consideră că o astfel de iniţiativă 
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găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi 
demarcarea graniţelor, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii;

şi un asemenea gest reprezintă un 
angajament al guvernului croat de a 
soluţiona problemele istorice cu vecinii 
săi într-un mod echitabil, sincer şi demn; 
constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi 
demarcarea graniţelor, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii; 

Or. en

Amendamentul 80
Milan Zver, Alojz Peterle

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 24

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi
demarcarea graniţelor, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii;

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine şi a dezvolta şi în 
continuare relaţii bune cu ţările vecine şi 
de a juca în continuare un rol important şi 
proactiv de sprijinire a cooperării regionale 
la toate nivelurile; constată că progresele 
înregistrate în acest sens sunt neuniforme 
şi, prin urmare, invită guvernul croat să îşi 
intensifice dialogul cu ţările vecine în 
vederea reconcilierii locuitorilor din 
regiune şi a găsirii unor soluţii definitive 
şi reciproc acceptabile pentru toate 
problemele bilaterale rămase nesoluţionate, 
în special în ce priveşte problemele legate 
de graniţe, persoanele dispărute, restituirea 
proprietăţilor, întoarcerea refugiaţilor, 
precum şi extrădările în cazurile de crime 
de război şi de crime împotriva umanităţii;
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Or. en

Amendamentul 81
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 24

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi
demarcarea graniţelor, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii;

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, în special  
cu privire la acordurile finale privind 
frontierele de stat, persoanele dispărute, 
restituirea proprietăţilor, întoarcerea 
refugiaţilor, precum şi extrădările în 
cazurile de crime de război şi de crime 
împotriva umanităţii;

Or. en

Amendamentul 82
Jelko Kacin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 24

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 

24. încurajează Croaţia să îşi continue 
eforturile de a menţine relaţii bune cu ţările 
vecine şi de a juca în continuare un rol 
important şi proactiv de sprijinire a 
cooperării regionale la toate nivelurile; 
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constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi 
demarcarea graniţelor, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii;

constată că progresele înregistrate în acest 
sens sunt neuniforme şi, prin urmare, invită 
guvernul croat şi guvernele ţărilor vecine 
să îşi intensifice dialogul în vederea 
reconcilierii locuitorilor din regiune şi să 
găsească soluţii definitive şi reciproc 
acceptabile pentru toate problemele 
bilaterale rămase nesoluţionate, cum ar fi 
problemele legate de graniţe, persoanele 
dispărute, restituirea proprietăţilor, 
întoarcerea refugiaţilor, precum şi 
extrădările în cazurile de crime de război şi 
de crime împotriva umanităţii;

Or. en

Amendamentul 83
Zoran Thaler

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia 
de procesul de aderare; salută în acest 
sens rezultatul pozitiv al referendumului 
din Slovenia cu privire la acordul de 
arbitraj referitor la litigiul frontalier, care 
dă unei echipe internaţionale sarcina de a 
propune o soluţie la litigiul privind 
frontierele terestre şi maritime, trimiţând
astfel un semnal important în favoarea 
culturii dialogului în întreaga regiune;

25. salută intrarea în vigoare, la 29 
noiembrie 2010, a acordului de arbitraj 
dintre Croaţia şi Slovenia referitor la 
litigiul frontalier; consideră că 
soluţionarea litigiului frontalier de lungă 
durată dintre cele două ţări vecine 
constituie un semnal important în favoarea 
culturii dialogului şi compromisului în 
întreaga regiune; reaminteşte dispoziţiile 
articolului 10 din acordul de arbitraj, 
conform cărora ambele părţi se vor abţine 
de la orice acţiune sau declaraţie care ar 
putea intensifica litigiul sau pune în 
pericol activitatea instanţei de arbitraj;

Or. en
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Amendamentul 84
Jelko Kacin

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia 
de procesul de aderare; salută în acest 
sens rezultatul pozitiv al referendumului 
din Slovenia cu privire la acordul de 
arbitraj referitor la litigiul frontalier, care 
dă unei echipe internaţionale sarcina de a 
propune o soluţie la litigiul privind 
frontierele terestre şi maritime, trimiţând 
astfel un semnal important în favoarea 
culturii dialogului în întreaga regiune;

25. salută semnarea şi ratificarea 
acordului de arbitraj dintre Croaţia şi 
Slovenia ca pe o investiţie politică 
comună, care ar trebui să constituie un 
exemplu pentru întreaga regiune cu privire 
la soluţionarea unor litigii similare;

Or. en

Amendamentul 85
Ivo Vajgl

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia 
de procesul de aderare; salută în acest 
sens rezultatul pozitiv al referendumului 
din Slovenia cu privire la acordul de 
arbitraj referitor la litigiul frontalier, care 
dă unei echipe internaţionale sarcina de a 
propune o soluţie la litigiul privind 
frontierele terestre şi maritime, trimiţând 
astfel un semnal important în favoarea 
culturii dialogului în întreaga regiune;

25. constată cu satisfacţie că acordul de 
arbitraj încheiat de guvernele Sloveniei şi 
Croaţiei a intrat în vigoare, soluţionând 
acest litigiu de lungă durată; subliniază 
faptul că acesta constituie un semnal 
important în favoarea culturii dialogului şi 
compromisului în întreaga regiune;

Or. en
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Amendamentul 86
Inese Vaidere

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia de 
procesul de aderare; salută în acest sens 
rezultatul pozitiv al referendumului din 
Slovenia cu privire la acordul de arbitraj 
referitor la litigiul frontalier, care dă unei 
echipe internaţionale sarcina de a propune 
o soluţie la litigiul privind frontierele 
terestre şi maritime, trimiţând astfel un 
semnal important în favoarea culturii 
dialogului în întreaga regiune;

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia de 
procesul de aderare; salută, în acest sens,
rezultatul pozitiv al referendumului din 
Slovenia cu privire la acordul de arbitraj 
referitor la litigiul frontalier şi intrarea în 
vigoare, la 29 noiembrie 2010, a 
acordului de arbitraj privind soluţionarea 
litigiului frontalier dintre Slovenia şi 
Croaţia, care dă unei echipe internaţionale 
sarcina de a propune o soluţie la litigiul 
privind frontierele terestre şi maritime, 
trimiţând astfel un semnal important în 
favoarea culturii dialogului în întreaga 
regiune;

Or. en

Amendamentul 87
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia de 
procesul de aderare; salută în acest sens 
rezultatul pozitiv al referendumului din 
Slovenia cu privire la acordul de arbitraj 
referitor la litigiul frontalier, care dă unei 
echipe internaţionale sarcina de a propune 
o soluţie la litigiul privind frontierele 
terestre şi maritime, trimiţând astfel un 
semnal important în favoarea culturii 
dialogului în întreaga regiune;

25. îşi reiterează satisfacţia faţă de decizia 
de a separa litigiul frontalier cu Slovenia de 
procesul de aderare; salută ratificarea şi 
intrarea în vigoare a acordului de arbitraj 
referitor la litigiul frontalier, care dă unei 
echipe internaţionale sarcina de a propune 
o soluţie la litigiul privind frontierele 
terestre şi maritime, trimiţând astfel un 
semnal important în favoarea culturii 
dialogului în întreaga regiune;
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Or. en

Amendamentul 88
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

25a. solicită înregistrarea unor progrese 
mai substanţiale în soluţionarea litigiilor 
bilaterale cu ţările vecine, precum 
problemele legate de frontierele cu Serbia, 
Muntenegru şi Bosnia şi Herţegovina, 
pentru a împiedica aceste litigii să devină 
un obstacol în calea extinderii în 
continuare a UE după aderarea Croaţiei;
subliniază faptul că soluţionarea acestor 
litigii într-un spirit european necesită ca 
toate ţările să fie pregătite să se angajeze 
în convorbiri serioase şi, dacă este 
necesar, să accepte arbitrajul 
internaţional obligatoriu din punct de 
vedere juridic; solicită Comisiei Europene 
să prezinte informări mai detaliate cu 
privire la problemele bilaterale dintre 
Croaţia şi vecinii săi, precum şi cu privire 
la poziţiile guvernelor şi parlamentelor în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 89
Cristian Dan Preda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 26

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 
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vizita efectuată de preşedintele croat 
împreună cu preşedintele sârb la Vukovar 
şi scuzele exprimate de aceştia ca un pas 
important în direcţia reconcilierii; 
consideră că semnarea unui acord 
bilateral de extrădare în materie de crimă 
organizată este un pas important în 
vederea combaterii impunităţii în regiune;

vizita efectuată de preşedintele croat 
împreună cu preşedintele sârb la Vukovar 
şi scuzele exprimate de aceştia ca un pas 
important în direcţia reconcilierii; salută
semnarea, la 29 iunie 2010, a  acordului 
de extrădare a persoanelor suspectate sau 
condamnate pentru infracţiuni legate de 
crima organizată şi corupţie dintre 
Croaţia şi Serbia, precum şi încheierea, la 
1 octombrie 2010, a acordului de 
extrădare dintre Republica Croaţia şi 
Muntenegru ca pe un pas important în 
vederea sporirii eficienţei combaterii 
corupţiei şi a crimei organizate şi a
reducerii impunităţii în regiune; 

Or. en

Amendamentul 90
Göran Färm

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 26

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 
vizita efectuată de preşedintele croat
împreună cu preşedintele sârb la Vukovar 
şi scuzele exprimate de aceştia ca un pas 
important în direcţia reconcilierii; 
consideră că semnarea unui acord bilateral 
de extrădare în materie de crimă organizată 
este un pas important în vederea 
combaterii impunităţii în regiune;

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 
vizita efectuată de preşedintele sârb Tadić
la Vukovar, unde acesta şi-a exprimat 
compasiunea şi şi-a cerut scuze pentru 
crimele comise la Ovčara lângă Vukovar
ca un pas important în direcţia 
reconcilierii; consideră că semnarea unui 
acord bilateral de extrădare în materie de 
crimă organizată este un pas important în 
vederea reducerii  impunităţii în regiune; 

Or. en
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Amendamentul 91
Maria Eleni Koppa

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 26

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 
vizita efectuată de preşedintele croat 
împreună cu preşedintele sârb la Vukovar 
şi scuzele exprimate de aceştia ca un pas 
important în direcţia reconcilierii; 
consideră că semnarea unui acord bilateral 
de extrădare în materie de crimă organizată 
este un pas important în vederea 
combaterii impunităţii în regiune;

26. felicită Croaţia şi Slovenia pentru 
ambiţia şi eforturile de a consolida 
reconcilierea popoarelor lor, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă; salută 
vizita efectuată de preşedintele croat 
împreună cu preşedintele sârb la Vukovar,  
scuzele exprimate de aceştia şi 
angajamentul comun de a deschide o 
anchetă cu privire la soarta persoanelor 
dispărute şi de a găsi soluţii la problemele 
legate de refugiaţi şi reîntoarcere, ca un 
pas important în direcţia reconcilierii; 
consideră că semnarea unui acord bilateral 
de extrădare în materie de crimă organizată 
este un pas important în vederea reducerii
impunităţii în regiune; 

Or. en

Amendamentul 92
Zoran Thaler

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 27

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

27. salută discuţiile dintre Croaţia, 
Slovenia şi Serbia cu privire la înfiinţarea 
unei companii comune de transport 
feroviar de mărfuri destinată să 
îmbunătăţească transporturile de mărfuri 
dinspre şi înspre Europa de Vest, Turcia şi 
Grecia care tranzitează aceste trei ţări; 
consideră că, astfel, costurile de transport 
vor fi reduse semnificativ, timpul de 
transport va fi scurtat datorită simplificării 
controalelor vamale şi la frontieră şi, în 

27. salută iniţiativa regională „procesul de 
la Brdo”, lansată de Croaţia şi Slovenia în 
martie 2010, în special acordul dintre 
Croaţia, Slovenia şi Serbia cu privire la 
înfiinţarea unei companii comune de 
transport feroviar de mărfuri destinată să 
îmbunătăţească transporturile de mărfuri 
dinspre şi înspre Europa de Vest, Turcia şi 
Grecia care tranzitează aceste trei ţări; 
consideră că, astfel, costurile de transport 
vor fi reduse semnificativ, timpul de 
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acelaşi timp, este subliniat angajamentul de 
a concretiza eforturile de reconciliere în 
măsuri practice de interes economic pentru 
toate părţile;

transport va fi scurtat datorită simplificării 
controalelor vamale şi la frontieră şi, în 
acelaşi timp, este subliniat angajamentul de 
a concretiza eforturile de reconciliere în 
măsuri practice de interes economic pentru 
toate părţile;

Or. en

Amendamentul 93
Hannes Swoboda

Proiect de propunere de rezoluţie
Punctul 28

Proiectul de propunere de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că dezvoltarea economică a 
regiunii ar putea fi accelerată prin 
includerea Croaţiei, pe lângă Serbia, în 
strategia privind regiunea Dunării, ceea ce
ar permite consolidarea legăturilor acestor 
ţări cu UE prin diferite forme de cooperare 
în domeniul transportului, al mediului şi al 
dezvoltării economice în cadrul 
macroregiunii Dunării;

28. consideră că dezvoltarea economică a 
regiunii ar putea fi accelerată prin strânsa 
cooperare a Croaţiei cu Serbia, în cadrul 
strategiei privind regiunea Dunării, având 
în vedere faptul că acest lucru ar permite 
consolidarea legăturilor acestor ţări cu UE 
prin diferite forme de cooperare în 
domeniul transportului, al mediului şi al 
dezvoltării economice în cadrul 
macroregiunii Dunării;

Or. en


