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Pozměňovací návrh 1
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Island úspěšně 
dokončil program pro boj s krizí 
vyjednaný s Mezinárodním měnovým 
fondem (MMF), a tudíž začal své úvěry 
splácet již před termínem;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stanoveným cílem 
orgánů EU je předložit závěrečný 
vyjednávací balíček, který bude 
zohledňovat specifické charakteristiky a 
očekávání Islandu a zároveň plně ochrání 
zásady a acquis Unie;

F. vzhledem k tomu, že cílem orgánů EU je 
dokončit přístupová jednání s Islandem, 
přičemž cílem těchto jednání je 
dosáhnout, aby Island přijal acquis v 
celém rozsahu a aby současně byly 
zohledněny jeho výsledky a specifické 
rysy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stanoveným cílem 
orgánů EU je předložit závěrečný 
vyjednávací balíček, který bude 
zohledňovat specifické charakteristiky a 
očekávání Islandu a zároveň plně ochrání 
zásady a acquis Unie;

vzhledem k tomu, že stanoveným cílem 
orgánů EU je předložit závěrečný 
vyjednávací balíček, který bude 
zohledňovat výsledky a očekávání Islandu a 
zároveň plně ochrání zásady a acquis Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá otevření vysokého počtu kapitol 
jednání, které je znakem podstatného 
pokroku v procesu přistoupení; vybízí 
Island, aby nadále pracoval na splnění 
kritérií pro ukončení jednání o příslušných 
kapitolách; domnívá se, že je důležité 
vytvořit takové podmínky, aby bylo 
jednání ukončeno teprve tehdy, až budou 
obě strany připraveny, a po důkladném 
posouzení všech zbývajících kapitol, aby 
bylo zajištěno, že přistoupení Islandu 
bude úspěchem;

2. vítá otevření vysokého počtu kapitol 
jednání, které je znakem podstatného 
pokroku v procesu přistoupení; vybízí 
Island, aby nadále pracoval na splnění 
kritérií pro ukončení jednání o příslušných 
kapitolách; domnívá se, že je důležité 
otevřít všechny zbývající podstatné 
kapitoly, aby bylo zajištěno, že v průběhu 
jednání bude možné projednat zbývající 
otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2



AM\922347CS.doc 5/23 PE502.059v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá otevření vysokého počtu kapitol 
jednání, které je znakem podstatného 
pokroku v procesu přistoupení; vybízí 
Island, aby nadále pracoval na splnění 
kritérií pro ukončení jednání o příslušných 
kapitolách; domnívá se, že je důležité 
vytvořit takové podmínky, aby bylo 
jednání ukončeno teprve tehdy, až budou 
obě strany připraveny, a po důkladném 
posouzení všech zbývajících kapitol, aby 
bylo zajištěno, že přistoupení Islandu bude 
úspěchem;

2. vítá otevření vysokého počtu kapitol 
jednání, které je znakem podstatného 
pokroku v procesu přistoupení; vybízí 
Island, aby nadále pracoval na splnění 
kritérií pro ukončení jednání o příslušných 
kapitolách; domnívá se, že je důležité 
vytvořit takové podmínky, aby bylo 
jednání ukončeno teprve tehdy, až budou 
obě strany připraveny, a po důkladném 
posouzení všech zbývajících kapitol, aby 
bylo zajištěno, že přistoupení Islandu bude 
úspěchem; uvítal by, kdyby 
nejkontroverznější kapitoly byly otevřeny 
před konáním voleb, aby se předešlo 
pochybnostem a posílila se 
transparentnost procesu přistoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí výsledky poradního 
referenda, které se uskutečnilo dne 20. 
října 2012 k návrhům k předloze ústavního 
aktu předloženým ústavní radou a v němž 
se většina obyvatel Islandu vyslovila pro 
použití práce rady za základ nového návrhu 
ústavy;

4. bere na vědomí výsledky poradního 
referenda, které se uskutečnilo dne 20. 
října 2012 k návrhům k předloze ústavního 
aktu předloženým ústavní radou a v němž 
se většina obyvatel Islandu vyslovila pro 
použití práce rady za základ nového návrhu 
ústavy; v tomto ohledu vítá vysokou účast 
v referendu a také vynaložené úsilí o 
zjištění názoru občanů Islandu na řadu 
různých aspektů nové ústavy, včetně 
přírodních zdrojů, vztahů mezi státem a 
církví a práva občanů u některých otázek 
požádat o konání referenda;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. oceňuje Island za dobré výsledky 
v oblasti dodržování lidských práv a za 
zajištění vysoké úrovně spolupráce 
s mezinárodními mechanismy na ochranu 
lidských práv; s uspokojením bere na 
vědomí přípravu národního akčního plánu 
pro dodržování lidských práv;

5. oceňuje Island za dobré výsledky 
v oblasti dodržování lidských práv, včetně 
hospodářských a sociálních práv, a za 
zajištění vysoké úrovně spolupráce 
s mezinárodními mechanismy na ochranu 
lidských práv; s uspokojením bere na 
vědomí přípravu národního akčního plánu 
pro dodržování lidských práv;
poznamenává, že ještě je třeba ratifikovat 
Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, Úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému 
na ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu a Rámcovou úmluvu Rady Evropy o 
ochraně národnostních menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens 
Nilsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. oceňuje Island za dobré výsledky 
v oblasti dodržování lidských práv a za 
zajištění vysoké úrovně spolupráce 
s mezinárodními mechanismy na ochranu 
lidských práv; s uspokojením bere na 
vědomí přípravu národního akčního plánu 
pro dodržování lidských práv;

5. oceňuje Island za dobré výsledky 
v oblasti podpory nově vznikajících 
demokracií, dodržování lidských práv a za 
zajištění vysoké úrovně spolupráce 
s mezinárodními mechanismy na ochranu 
lidských práv; s uspokojením bere na 
vědomí přípravu národního akčního plánu 
pro dodržování lidských práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Island těží z účinného a 
nezávislého soudního systému, a vítá 
pokrok dosažený v oblasti politik 
zaměřených na boj proti korupci a v rámci 
úsilí o realizaci doporučení zvláštního 
vyšetřovacího výboru; dále vítá posílení 
orgánu finančního dohledu;

6. domnívá se, že Island těží z účinného a 
nezávislého soudního systému, a vítá 
pokrok dosažený v oblasti politik 
zaměřených na boj proti korupci a v rámci 
úsilí o realizaci doporučení zvláštní 
vyšetřovací komise z roku 2010; dále vítá 
posílení orgánu finančního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Island těží z účinného a 
nezávislého soudního systému, a vítá 
pokrok dosažený v oblasti politik 
zaměřených na boj proti korupci a v rámci 
úsilí o realizaci doporučení zvláštního 
vyšetřovacího výboru; dále vítá posílení 
orgánu finančního dohledu;

6. domnívá se, že Island těží z účinného a 
nezávislého soudního systému, a vítá 
pokrok dosažený v oblasti politik 
zaměřených na boj proti korupci a v rámci 
úsilí o realizaci doporučení zvláštního 
vyšetřovacího výboru; dále vítá posílení 
orgánu finančního dohledu; vyzývá 
k zavedení kodexů chování pro úředníky a 
politické poradce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Helmut Scholz
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná svou výzvu adresovanou 
islandským orgánům, aby harmonizovaly 
práva občanů EU, pokud jde o právo 
hlasovat ve volbách do místních 
zastupitelstev na Islandu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opět poukazuje na své znepokojení nad 
politickými rozpory uvnitř vlády a 
politických stran, co se týče členství země 
v EU, a vyjadřuje naději, že nadcházející 
kampaň pro volby do parlamentu 
plánovaná na jaro roku 2013 přinese 
konstruktivní diskusi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opět poukazuje na své znepokojení nad 
politickými rozpory uvnitř vlády a
politických stran, co se týče členství země 
v EU, a vyjadřuje naději, že nadcházející 

8. bere na vědomí, že otázka členství země 
v EU vyvolává spory uvnitř vlády, mezi
politickými stranami i ve společnosti a 
vyjadřuje naději, že nadcházející kampaň 
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kampaň pro volby do parlamentu 
plánovaná na jaro roku 2013 přinese 
konstruktivní diskusi;

pro volby do parlamentu plánovaná na jaro 
roku 2013 přinese konstruktivní diskusi;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opět poukazuje na své znepokojení nad 
politickými rozpory uvnitř vlády a 
politických stran, co se týče členství země 
v EU, a vyjadřuje naději, že nadcházející 
kampaň pro volby do parlamentu 
plánovaná na jaro roku 2013 přinese 
konstruktivní diskusi;

8. poukazuje na politické rozpory uvnitř 
vlády a politických stran, co se týče 
členství země v EU, a vyjadřuje naději, že 
nadcházející kampaň pro volby do 
parlamentu plánovaná na jaro roku 2013 
přinese konstruktivní diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opět poukazuje na své znepokojení nad 
politickými rozpory uvnitř vlády a 
politických stran, co se týče členství země 
v EU, a vyjadřuje naději, že nadcházející 
kampaň pro volby do parlamentu 
plánovaná na jaro roku 2013 přinese 
konstruktivní diskusi;

8. opět poukazuje na politické rozpory 
uvnitř vlády a politických stran, co se týče 
členství země v EU, a vyjadřuje naději, že 
nadcházející kampaň pro volby do 
parlamentu plánovaná na jaro roku 2013 
přinese konstruktivní diskusi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s potěšením konstatuje, že významné 
procento Islanďanů je nakloněno 
pokračování přístupových jednání; vítá 
skutečnost, že vláda vede jednání o 
přistoupení transparentním a inkluzivním 
způsobem a že podporuje debatu 
o přistoupení k EU i zapojení islandské 
společnosti do veřejných diskusí o členství 
v EU;

9. je si vědom výkyvů v názorech 
Islanďanů na pokračování přístupových 
jednání a na přistoupení k EU; vítá 
skutečnost, že vláda vede jednání o 
přistoupení transparentním a inkluzivním 
způsobem a že podporuje debatu 
o přistoupení k EU i zapojení islandské 
společnosti do veřejných diskusí o členství 
v EU; vítá otevření informačního centra 
EU v Reykjavíku, které bude poskytovat 
informace ke konstruktivní diskusi o 
fungování EU a o členství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s potěšením konstatuje, že významné 
procento Islanďanů je nakloněno 
pokračování přístupových jednání; vítá 
skutečnost, že vláda vede jednání o 
přistoupení transparentním a inkluzivním 
způsobem a že podporuje debatu 
o přistoupení k EU i zapojení islandské 
společnosti do veřejných diskusí o členství 
v EU;

9. konstatuje, že významné procento 
Islanďanů je nakloněno pokračování 
přístupových jednání; vítá skutečnost, že 
vláda vede jednání o přistoupení 
transparentním a inkluzivním způsobem, že 
podporuje debatu o přistoupení k EU 
i zapojení islandské společnosti do 
veřejných diskusí o členství v EU a že v 
rámci referenda bylo přijato konečné
rozhodnutí o členství v EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 18
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá úsilí Komise o zajištění stálé 
podpory procesu rozšiřování ze strany 
členských států a jejich občanů; domnívá 
se, že je nezbytné poskytnout občanům EU 
jasná a ucelená fakta a informace o 
důsledcích přistoupení Islandu a 
podporovat informovanou veřejnou 
diskuzi na toto téma; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby nadále usilovaly o 
dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. oceňuje Island za jeho celkově 
uspokojivé výsledky při plnění povinností 
v rámci EHS; konstatuje, že Kontrolní 
úřad ESVO zahájil proti Islandu v 
několika případech řízení u Soudního 
dvora ESVO;

11. oceňuje Island za jeho celkově 
uspokojivé výsledky při plnění povinností 
v rámci EHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. s uspokojením konstatuje, že Island 
je poměrně bohatá země a že jeho 
dlouhodobé vyhlídky jsou příznivé; vítá 
skutečnost, že po přistoupení se 
neočekává žádná významná negativní 
zátěž rozpočtu EU a že Island se s největší 
pravděpodobností stane čistým 
přispěvatelem do rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen skutečností, že 
provádění strategie Islandu pro odstranění 
kontrol kapitálu pokračuje pomalu a s 
omezeným úspěchem, a připomíná, že 
odstranění kontrol kapitálu je důležitou 
podmínkou pro přistoupení země k EU;
vítá v této souvislosti zřízení skupiny ad 
hoc pro odstranění kontrol kapitálu na 
Islandu, která sestává ze zástupců islandské 
vlády a Komise za účasti Evropské 
centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu, a s netrpělivostí očekává 
výsledky jejich práce;

13. bere na vědomí, že provádění strategie 
Islandu pro postupné odstranění kontrol 
pohybu kapitálu pokračuje pomalu a s 
omezeným úspěchem, a připomíná, že 
odstranění kontrol pohybu kapitálu je 
důležitou podmínkou pro přistoupení země 
k EU; vítá v této souvislosti zřízení 
skupiny ad hoc pro odstranění kontrol 
pohybu kapitálu na Islandu, která sestává 
ze zástupců islandské vlády a Komise za 
účasti Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu, a s 
netrpělivostí očekává výsledky jejich 
práce; zdůrazňuje, že postup odstraňování 
kontrol pohybu kapitálu nezpochybňuje 
dosavadní úspěchy v překonávání krize a 
nemůže vést k oslabení sociálního státu, 
ke zvýšení míry veřejného zadlužení ani 
k nadměrnému zatížení soukromých 
dlužníků, k nimž patří více než 50 procent 
obyvatel Islandu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen skutečností, že 
provádění strategie Islandu pro odstranění 
kontrol kapitálu pokračuje pomalu a s 
omezeným úspěchem, a připomíná, že 
odstranění kontrol kapitálu je důležitou 
podmínkou pro přistoupení země k EU;
vítá v této souvislosti zřízení skupiny ad 
hoc pro odstranění kontrol kapitálu na 
Islandu, která sestává ze zástupců islandské 
vlády a Komise za účasti Evropské 
centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu, a s netrpělivostí očekává 
výsledky jejich práce;

13. poznamenává, že provádění strategie 
Islandu pro odstranění kontrol pohybu 
kapitálu pokračuje s omezeným úspěchem, 
což je částečně způsobeno strukturálními 
omezeními, a připomíná, že odstranění 
kontrol pohybu kapitálu je důležitou 
podmínkou pro přistoupení země k EU;
vítá v této souvislosti zřízení skupiny ad 
hoc pro odstranění kontrol pohybu kapitálu 
na Islandu, která sestává ze zástupců 
islandské vlády a Komise za účasti 
Evropské centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu, a s netrpělivostí očekává 
výsledky jejich práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen skutečností, že provádění 
strategie Islandu pro odstranění kontrol 
kapitálu pokračuje pomalu a s omezeným 
úspěchem, a připomíná, že odstranění 
kontrol kapitálu je důležitou podmínkou 
pro přistoupení země k EU; vítá v této 
souvislosti zřízení skupiny ad hoc pro 
odstranění kontrol kapitálu na Islandu, 
která sestává ze zástupců islandské vlády 
a Komise za účasti Evropské centrální 

13. je znepokojen skutečností, že provádění 
strategie Islandu pro odstranění kontrol 
pohybu kapitálu pokračuje pomalu a s 
omezeným úspěchem, a připomíná, že 
odstranění kontrol pohybu kapitálu je 
podmínkou pro přistoupení země k EU;
vítá v této souvislosti zřízení skupiny ad 
hoc pro odstranění kontrol pohybu kapitálu 
na Islandu, která sestává ze zástupců 
islandské vlády a Komise za účasti 
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banky a Mezinárodního měnového fondu, a 
s netrpělivostí očekává výsledky jejich 
práce;

Evropské centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu, a s netrpělivostí očekává 
výsledky jejich práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je si vědom slabých míst islandského 
finančního sektoru a zdůrazňuje, že je 
nutné ve větší míře posílit dohled, aby 
odpovídal osvědčeným mezinárodním 
postupům, a odstranit mezery v této 
oblasti; vítá restrukturalizaci a 
rekapitalizaci klíčového bankovního 
odvětví, jež byly z velké části dokončeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že Island předložil svůj 
druhý předvstupní hospodářský program;
povzbuzuje k provádění opatření v oblasti 
strukturálních reforem, která povedou 
k hospodářské stabilizaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

13b. vítá nový zákon o obcích a pokrok v 
oblasti institucionálního rámce pro řízení 
strukturálních fondů; vybízí k dalšímu 
pokroku směrem k zavedení systémů 
provádění a sledování s cílem splnit 
požadavky politiky soudržnosti EU;
připomíná, že je důležité do příprav a
provádění politiky soudržnosti EU zapojit
místní a regionální úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Island má obecně dobrou 
schopnost převzít závazky vyplývající ze 
členství;

14. konstatuje, že Island má obecně dobrou 
schopnost převzít závazky vyplývající ze 
členství, neboť je součástí Evropského 
hospodářského prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá nové právní předpisy v oblasti 
zdrojů obnovitelné energie a výsledky 

15. vítá nové právní předpisy v oblasti 
zdrojů obnovitelné energie a výsledky 
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Islandu v této oblasti; domnívá se, že 
Island může na základě svých zkušeností 
cenným způsobem přispět k politikám EU;
současně je přesvědčen o tom, že užší 
spolupráce v této oblasti se může pozitivně 
promítnout do investic, a tím i do 
hospodářské situace a zaměstnanosti na 
Islandu a v EU, a podporuje proto 
iniciativy, jako je prozkoumání možnosti 
propojit energetickou soustavu Islandu se 
soustavou kontinentální Evropy pomocí 
podmořského kabelu;

Islandu v této oblasti; vyzývá EU, aby co 
nejvíce využila odborných znalostí 
Islandu v této oblasti, a v tomto ohledu se 
domnívá, že Island může na základě svých 
zkušeností cenným způsobem přispět k 
politikám EU; současně je přesvědčen o 
tom, že užší spolupráce v této oblasti se 
může pozitivně promítnout do činnosti EU 
týkající se změny klimatu a rovněž do 
investic, a tím i do hospodářské situace 
a zaměstnanosti na Islandu a v EU, a 
podporuje proto iniciativy, jako je 
prozkoumání možnosti propojit 
energetickou soustavu Islandu se soustavou 
kontinentální Evropy pomocí podmořského 
kabelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Johannes Cornelis van Baalen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že 
před Soudním dvorem ESVO nyní probíhá 
řízení proti Islandu pro porušení Dohody o 
EHP, jež inicioval Kontrolní úřad ESVO;
vítá však tři částečné platby přednostním 
věřitelům, které provedla Rada pro řešení 
problémů Landsbanki Íslands hf. v rámci 
procesu likvidace Landsbanki Íslands hf.;
bere na vědomí zásah Komise u Soudního 
dvora ESVO; zdůrazňuje, že tato kauza 
musí být vyřešena nezávisle na 
přístupových jednáních a že se nesmí stát 
překážkou v procesu přistoupení Islandu;

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že 
před Soudním dvorem ESVO nyní probíhá 
řízení proti Islandu pro porušení Dohody o 
EHP, jež inicioval Kontrolní úřad ESVO;
bere na vědomí zásah Komise u Soudního 
dvora ESVO; vítá však tři částečné platby 
přednostním věřitelům, které provedla 
Rada pro řešení problémů Landsbanki 
Íslands hf. v rámci procesu likvidace 
Landsbanki Íslands hf.; klade důraz na to, 
že by Island měl dodržet své závazky 
vyplývající z Dohody o EHP; zdůrazňuje, 
že tento spor musí být vyřešen před 
přistoupením Islandu k Evropské unii.

Or. en



AM\922347CS.doc 17/23 PE502.059v01-00

CS

Pozměňovací návrh 30
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že 
před Soudním dvorem ESVO nyní probíhá 
řízení proti Islandu pro porušení Dohody o 
EHP, jež inicioval Kontrolní úřad ESVO;
vítá však tři částečné platby přednostním 
věřitelům, které provedla Rada pro řešení 
problémů Landsbanki Íslands hf. v rámci 
procesu likvidace Landsbanki Íslands hf.;
bere na vědomí zásah Komise u Soudního 
dvora ESVO; zdůrazňuje, že tato kauza 
musí být vyřešena nezávisle na 
přístupových jednáních a že se nesmí stát 
překážkou v procesu přistoupení Islandu;

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že 
před Soudním dvorem ESVO nyní probíhá 
řízení proti Islandu pro porušení Dohody o 
EHP, jež inicioval Kontrolní úřad ESVO;
vítá však tři částečné platby přednostním 
věřitelům, které provedla Rada pro řešení 
problémů Landsbanki Íslands hf. v rámci 
procesu likvidace Landsbanki Íslands hf.;
bere na vědomí zásah Komise u Soudního 
dvora ESVO; zdůrazňuje, že tato kauza 
musí být vyřešena; připomíná, že cílem 
jednání je dosáhnout toho, aby Island 
přijal acquis EU v celém rozsahu a zajistil 
jeho plné provedení a uplatňování, a aby 
se zaměřil na své stávající povinnosti, 
např. ty, na něž poukázal Kontrolní úřad 
ESVO podle Dohody o EHP;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že 
před Soudním dvorem ESVO nyní probíhá 
řízení proti Islandu pro porušení Dohody o 
EHP, jež inicioval Kontrolní úřad ESVO;
vítá však tři částečné platby přednostním 
věřitelům, které provedla Rada pro řešení 
problémů Landsbanki Íslands hf. v rámci 

16. připomíná, že spor ohledně banky 
Icesave zůstává v této fázi zčásti nevyřešen 
a že před Soudním dvorem ESVO nyní 
probíhá řízení proti Islandu pro porušení 
Dohody o EHP, jež inicioval Kontrolní 
úřad ESVO; vítá však tři částečné platby 
přednostním věřitelům, které provedla 
Rada pro řešení problémů Landsbanki 
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procesu likvidace Landsbanki Íslands hf.;
bere na vědomí zásah Komise u Soudního 
dvora ESVO; zdůrazňuje, že tato kauza 
musí být vyřešena nezávisle na 
přístupových jednáních a že se nesmí stát 
překážkou v procesu přistoupení Islandu;

Íslands hf. v rámci procesu likvidace 
Landsbanki Íslands hf.; bere na vědomí 
zásah Komise u Soudního dvora ESVO;
zdůrazňuje, že tato kauza musí být 
vyřešena nezávisle na přístupových 
jednáních a že se nesmí stát překážkou 
v procesu přistoupení Islandu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že přetrvávají určité 
nedostatky v oblastech, jako jsou finanční 
služby, bezpečnost potravin a volný pohyb 
kapitálu; zdůrazňuje, že je zapotřebí omezit 
v některých odvětvích hospodářství 
překážky pro vstup na trh;

17. konstatuje, že přetrvávají určité 
nedostatky v oblastech, jako jsou finanční 
služby, bezpečnost potravin, životní 
prostředí, cla, daně a volný pohyb 
kapitálu; zdůrazňuje, že je zapotřebí omezit 
v některých odvětvích hospodářství 
překážky pro vstup na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
revize společné rybářské politiky i rybářské 
politiky Islandu, vyzývá Island a EU, aby 
o této kapitole přístupových jednání vedly
konstruktivní dialog s cílem dosáhnout 
oboustranně uspokojivého výsledku 
z hlediska udržitelného řízení a využívání 
rybolovných zdrojů, stejně jako prevence 

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
reforma společné rybářské politiky 
i rybářské politiky Islandu, vyzývá Island 
a EU, aby o kapitole týkající se rybolovu 
vedly v rámci přístupových jednání 
konstruktivní dialog s cílem dosáhnout 
oboustranně uspokojivého výsledku 
z hlediska udržitelného řízení a využívání 
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neudržitelných rybolovných postupů, a to 
v rámci platného acquis;

rybolovných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
revize společné rybářské politiky 
i rybářské politiky Islandu, vyzývá Island
a EU, aby o této kapitole přístupových 
jednání vedly konstruktivní dialog s cílem 
dosáhnout oboustranně uspokojivého 
výsledku z hlediska udržitelného řízení 
a využívání rybolovných zdrojů, stejně 
jako prevence neudržitelných rybolovných 
postupů, a to v rámci platného acquis;

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
revize rybářské politiky Islandu, vyzývá 
Island, aby o této kapitole přístupových 
jednání vedl konstruktivní dialog s cílem 
dosáhnout uspokojivého výsledku 
z hlediska udržitelného řízení a využívání 
rybolovných zdrojů, stejně jako prevence 
neudržitelných rybolovných postupů, a to 
v rámci platného acquis;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
revize společné rybářské politiky i rybářské 
politiky Islandu, vyzývá Island a EU, aby 
o této kapitole přístupových jednání vedly 
konstruktivní dialog s cílem dosáhnout 
oboustranně uspokojivého výsledku 
z hlediska udržitelného řízení a využívání 
rybolovných zdrojů, stejně jako prevence 
neudržitelných rybolovných postupů, a to 

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá 
revize společné rybářské politiky i rybářské 
politiky Islandu; vítá skutečnost, že 
nedávno bylo přijato nařízení o některých 
opatřeních ve vztahu k zemím, které 
umožňují neudržitelný rybolov, za účelem 
zachování populací ryb, a vyzývá Island 
a EU, aby o této kapitole přístupových 
jednání vedly konstruktivní dialog s cílem 
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v rámci platného acquis; dosáhnout oboustranně uspokojivého 
výsledku z hlediska udržitelného řízení 
a využívání rybolovných zdrojů, stejně 
jako prevence neudržitelných rybolovných 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že trvající spor mezi EU, 
Islandem a Faerskými ostrovy ohledně 
lovu makrely obecné v severovýchodním 
Atlantiku je nutné bezodkladně vyřešit; v 
této souvislosti vyzývá Island, aby obnovil 
jednání s pobřežními státy s cílem nalézt 
oboustranně uspokojivé řešení pro 
dohodu o sdílených populacích ryb;
celkový odlov makrely v uplynulých dvou 
letech přesahoval mezinárodně dohodnutý 
režim řízení, a tudíž, nebude-li nalezeno 
řešení, vyzývá Komisi, aby pomocí 
nedávno přijatého nástroje obchodních 
opatření proti neudržitelnému rybolovu 
zasáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. s politováním konstatuje, že nedávné 
setkání čtyř pobřežních států, Islandu, 
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EU, Norska a Faerských ostrovů, ohledně 
společného řízení lovu makrel 
v severovýchodním Atlantiku v roce 2012 
skončilo, aniž bylo dosaženo dohody;
vyzývá všechny pobřežní státy, aby 
pokračovaly v jednání s cílem nalézt 
řešení sporu ohledně lovu makrel, které 
by vycházelo z realistických návrhů a 
zohlednilo historická práva a doporučení 
Mezinárodní rady pro průzkum moří;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že mezi EU a Islandem 
stále existují rozdíly v přístupu k otázkám 
spojeným s životem v mořích, zejména k 
lovu velryb a ke komerčnímu lovu tuleňů;
poukazuje na to, že zákaz lovu velryb a
zákaz dovozu produktů z tuleňů do EU je 
součástí acquis EU; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zrušit lov velryb a obchodování s 
velrybími produkty a komerčními 
produkty z tuleňů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. blahopřeje Islandu k jeho celkově 
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uspokojivým výsledkům v oblasti ochrany 
životního prostředí; vítá skutečnost, že 
Island podepsal Florentskou úmluvu a 
zavedl právní předpisy, jejichž cílem je 
provést směrnici o odpovědnosti za životní 
prostředí; konstatuje však, že mezi EU a 
Islandem existují rozdíly v přístupu k 
otázkám spojeným s životem v mořích, 
zejména k lovu velryb; poukazuje na to, že 
zákaz lovu velryb je součástí acquis EU;
vyzývá k širší diskusi o otázce zrušení lovu 
velryb a obchodování s velrybími 
produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zastává názor, že přistoupení k EU 
může posílit šanci Islandu hrát aktivnější 
a konstruktivnější úlohu v severní Evropě 
a Arktidě, což by podpořilo 
mnohostrannou správu a udržitelná 
politická řešení v tomto regionu;
konstatuje, že Arktická rada jmenovala 
prvního ředitele svého sekretariátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že přistoupením Islandu 
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k EU by se posílila viditelnost a 
přítomnost EU v Arktické radě a zlepšily 
by se vyhlídky EU na zaujetí aktivnější 
úlohy v Arktidě;

Or. en


