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Poprawka 1
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że Islandia z 
powodzeniem zakończyła realizację 
programu przeciwdziałania kryzysowi, 
uzgodnionego z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (IWF), oraz 
rozpoczęła przedterminowy zwrot 
udzielonych jej pożyczek;

Or. de

Poprawka 2
Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wyznaczonym
celem organów UE jest przedstawienie 
ostatecznego pakietu negocjacyjnego 
uwzględniającego specyfikę i oczekiwania 
Islandii, a jednocześnie w pełni
gwarantującego zasady i dorobek Unii;

F. mając na uwadze, że celem organów UE 
jest pomyślne przeprowadzenie negocjacji 
akcesyjnych z Islandią, które zmierzają do 
tego, by Islandia w pełni przyjęła unijny 
dorobek prawny, przy należytym 
uwzględnieniu zasług Islandii i jej 
specyfiki;

Or. fr

Poprawka 3
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wyznaczonym 
celem organów UE jest przedstawienie 
ostatecznego pakietu negocjacyjnego 
uwzględniającego specyfikę i oczekiwania 
Islandii, a jednocześnie w pełni 
gwarantującego zasady i dorobek Unii;

F. mając na uwadze, że wyznaczonym 
celem organów UE jest przedstawienie 
ostatecznego pakietu negocjacyjnego 
uwzględniającego zasługi i oczekiwania 
Islandii, a jednocześnie w pełni 
gwarantującego zasady i dorobek Unii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
znacznej liczby rozdziałów 
negocjacyjnych, co świadczy o dużym 
postępie w procesie akcesyjnym; zachęca 
Islandię do kontynuowania prac z myślą o 
spełnieniu kryteriów zamknięcia 
odpowiednich rozdziałów; uważa, że 
należy stworzyć warunki zakończenia 
negocjacji, kiedy obie strony będą 
przygotowane i po dogłębnym 
przeanalizowaniu wszystkich pozostałych 
rozdziałów, aby zapewnić powodzenie 
przystąpienia;

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
znacznej liczby rozdziałów 
negocjacyjnych, co świadczy o dużym 
postępie w procesie akcesyjnym; zachęca 
Islandię do kontynuowania prac z myślą o 
spełnieniu kryteriów zamknięcia 
odpowiednich rozdziałów; uważa, że 
należy otworzyć wszystkie pozostałe 
zasadnicze rozdziały, aby zapewnić
rozstrzygnięcie pozostałych kwestii w 
negocjacjach;

Or. en

Poprawka 5
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
znacznej liczby rozdziałów 
negocjacyjnych, co świadczy o dużym 
postępie w procesie akcesyjnym; zachęca 
Islandię do kontynuowania prac z myślą o 
spełnieniu kryteriów zamknięcia 
odpowiednich rozdziałów; uważa, że 
należy stworzyć warunki zakończenia 
negocjacji, kiedy obie strony będą 
przygotowane i po dogłębnym 
przeanalizowaniu wszystkich pozostałych 
rozdziałów, aby zapewnić powodzenie 
przystąpienia;

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie 
znacznej liczby rozdziałów 
negocjacyjnych, co świadczy o dużym 
postępie w procesie akcesyjnym; zachęca 
Islandię do kontynuowania prac z myślą o 
spełnieniu kryteriów zamknięcia 
odpowiednich rozdziałów; uważa, że 
należy stworzyć warunki zakończenia 
negocjacji, kiedy obie strony będą 
przygotowane i po dogłębnym 
przeanalizowaniu wszystkich pozostałych 
rozdziałów, aby zapewnić powodzenie 
przystąpienia; z zadowoleniem przyjmie 
otwarcie negocjacji nad najbardziej 
kontrowersyjnymi rozdziałami przed 
wyborami powszechnymi, tak by uniknąć 
wątpliwości i jeszcze bardziej zwiększyć 
przejrzystość procesu akcesyjnego;

Or. en

Poprawka 6
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyjmuje do wiadomości wyniki 
referendum doradczego przeprowadzonego 
dnia 20 października 2012 r. na temat 
propozycji Rady Konstytucyjnej 
dotyczącej projektu aktu konstytucyjnego, 
podczas którego większość ludności 
Islandii opowiedziała się za 
wykorzystaniem prac Rady jako podstawy 
nowego projektu konstytucji;

4. przyjmuje do wiadomości wyniki 
referendum doradczego przeprowadzonego 
dnia 20 października 2012 r. na temat 
propozycji Rady Konstytucyjnej 
dotyczącej projektu aktu konstytucyjnego, 
podczas którego większość ludności 
Islandii opowiedziała się za 
wykorzystaniem prac Rady jako podstawy 
nowego projektu konstytucji; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje wysoką 
frekwencję oraz wysiłki na rzecz poznania 
opinii obywateli Islandii w rozmaitych 
sprawach dotyczących nowej konstytucji, 
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m.in. w sprawie zasobów naturalnych, 
stosunków państwo-Kościół czy prawa 
obywateli do żądania, by pewne sprawy 
poddano pod referendum;

Or. en

Poprawka 7
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża uznanie dla Islandii za dobre 
wyniki w dziedzinie ochrony praw 
człowieka i wysoki poziom współpracy 
z organami międzynarodowymi na rzecz 
ochrony praw człowieka; z zadowoleniem 
odnotowuje przygotowanie krajowego 
planu działania na rzecz poszanowania 
praw człowieka;

5. wyraża uznanie dla Islandii za dobre 
wyniki w dziedzinie ochrony praw 
człowieka, w tym praw gospodarczych i
socjalnych, i wysoki poziom współpracy 
z organami międzynarodowymi na rzecz 
ochrony praw człowieka; z zadowoleniem 
odnotowuje przygotowanie krajowego 
planu działania na rzecz poszanowania 
praw człowieka; zauważa, że wciąż czeka 
na ratyfikację konwencja Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, konwencja Rady 
Europy w sprawie zapobiegania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej oraz 
zwalczania tych zjawisk oraz konwencji 
ramowa Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża uznanie dla Islandii za dobre 
wyniki w dziedzinie ochrony praw 
człowieka i wysoki poziom współpracy 
z organami międzynarodowymi na rzecz 
ochrony praw człowieka; z zadowoleniem 
odnotowuje przygotowanie krajowego 
planu działania na rzecz poszanowania 
praw człowieka;

5. wyraża uznanie dla Islandii za dobre 
wyniki w dziedzinie wspierania 
wschodzących demokracji, ochrony praw 
człowieka i wysoki poziom współpracy 
z organami międzynarodowymi na rzecz 
ochrony praw człowieka; z zadowoleniem 
odnotowuje przygotowanie krajowego 
planu działania na rzecz poszanowania 
praw człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że Islandia dysponuje 
skutecznym i niezawisłym systemem 
sądowym, oraz z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w odniesieniu do 
polityki antykorupcyjnej oraz w zakresie 
wdrażania zaleceń specjalnej komisji 
śledczej; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje umocnienie organu nadzoru 
finansowego;

6. uważa, że Islandia dysponuje 
skutecznym i niezawisłym systemem 
sądowym, oraz z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w odniesieniu do 
polityki antykorupcyjnej oraz w zakresie 
wdrażania zaleceń specjalnej komisji 
śledczej z 2010 r.; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje umocnienie 
organu nadzoru finansowego;

Or. en

Poprawka 10
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że Islandia dysponuje 6. uważa, że Islandia dysponuje 
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skutecznym i niezawisłym systemem 
sądowym, oraz z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w odniesieniu do 
polityki antykorupcyjnej oraz w zakresie 
wdrażania zaleceń specjalnej komisji 
śledczej; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje umocnienie organu nadzoru 
finansowego;

skutecznym i niezawisłym systemem 
sądowym, oraz z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w odniesieniu do 
polityki antykorupcyjnej oraz w zakresie 
wdrażania zaleceń specjalnej komisji 
śledczej; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje umocnienie organu nadzoru 
finansowego; wzywa do ustanowienia 
kodeksu postępowania dla służby cywilnej 
i doradców politycznych;

Or. en

Poprawka 11
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. nadal zachęca władze Islandii do 
ujednolicenia praw obywateli UE w 
zakresie prawa do głosowania w wyborach 
lokalnych w Islandii;

skreślony

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wyraża zaniepokojenie 
politycznymi podziałami w rządzie i w 
partiach politycznych w odniesieniu do 
członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami 
do Parlamentu, przewidzianymi na wiosnę 
2013 r.;

skreślony
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Or. en

Poprawka 13
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wyraża zaniepokojenie 
politycznymi podziałami w rządzie i w 
partiach politycznych w odniesieniu do 
członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami do 
Parlamentu, przewidzianymi na wiosnę 
2013 r.;

8. przyjmuje do wiadomości, że kwestia 
członkostwa w UE jest przedmiotem 
kontrowersyjnej dyskusji w rządzie, w 
partiach politycznych oraz w
społeczeństwie oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami
parlamentarnymi, przewidzianymi na 
wiosnę 2013 r.;

Or. de

Poprawka 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wyraża zaniepokojenie 
politycznymi podziałami w rządzie i w 
partiach politycznych w odniesieniu do 
członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami do 
Parlamentu, przewidzianymi na wiosnę 
2013 r.;

8. odnotowuje polityczne podziały w 
rządzie i w partiach politycznych w 
odniesieniu do członkostwa w UE oraz 
żywi nadzieję na konstruktywną debatę 
podczas nadchodzącej kampanii przed 
wyborami do Parlamentu, przewidzianymi 
na wiosnę 2013 r.;

Or. en
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Poprawka 15
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wyraża zaniepokojenie 
politycznymi podziałami w rządzie i w 
partiach politycznych w odniesieniu do 
członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami do 
Parlamentu, przewidzianymi na wiosnę 
2013 r.;

8. ponownie odnotowuje polityczne 
podziały w rządzie i w partiach 
politycznych w odniesieniu do 
członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na 
konstruktywną debatę podczas 
nadchodzącej kampanii przed wyborami do 
Parlamentu, przewidzianymi na wiosnę 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem zauważa, że znaczna 
część Islandczyków opowiada się za 
kontynuacją negocjacji akcesyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje przejrzysty i 
kompleksowy sposób prowadzenia 
negocjacji przez rząd oraz rządowe 
poparcie debaty na temat przystąpienia do 
UE, a także udział społeczeństwa 
islandzkiego w publicznych dyskusjach na 
temat członkostwa w UE;

9. odnotowuje zmiany opinii Islandczyków
w sprawie kontynuacji negocjacji 
akcesyjnych i przystąpienia do UE; z 
zadowoleniem przyjmuje przejrzysty i 
kompleksowy sposób prowadzenia 
negocjacji przez rząd oraz rządowe 
poparcie debaty na temat przystąpienia do 
UE, a także udział społeczeństwa 
islandzkiego w publicznych dyskusjach na 
temat członkostwa w UE; z zadowoleniem 
przyjmuje otwarcie Centrum Informacji 
UE w Reykjaviku, które będzie mogło 
udzielać informacji na rzecz 
konstruktywnej debaty o funkcjonowaniu 
UE i członkostwie w tej organizacji;

Or. en
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Poprawka 17
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem zauważa, że znaczna 
część Islandczyków opowiada się za 
kontynuacją negocjacji akcesyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje przejrzysty i 
kompleksowy sposób prowadzenia 
negocjacji przez rząd oraz rządowe 
poparcie debaty na temat przystąpienia do 
UE, a także udział społeczeństwa 
islandzkiego w publicznych dyskusjach na 
temat członkostwa w UE;

9. zauważa, że znaczna część 
Islandczyków opowiada się za kontynuacją 
negocjacji akcesyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje przejrzysty i kompleksowy 
sposób prowadzenia negocjacji przez rząd 
oraz rządowe poparcie debaty na temat 
przystąpienia do UE, a także udział 
społeczeństwa islandzkiego w publicznych 
dyskusjach oraz w ostatecznym podjęciu 
decyzji na temat członkostwa w UE w 
referendum;

Or. de

Poprawka 18
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący zapewnienia stałego 
wsparcia ze strony państw członkowskich i 
ich obywateli w procesie rozszerzenia; 
uważa, że należy udzielać obywatelom UE 
jasnych i obszernych, opartych na faktach 
informacji na temat skutków 
przystąpienia Islandii oraz wspierać 
opartą na rzetelnej informacji debatę w tej 
sprawie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszych wysiłków w tym 
kierunku;

Or. en
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Poprawka 19
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża uznanie dla Islandii za ogólnie 
zadowalające osiągnięcia w wypełnianiu 
jej zobowiązań wynikających z 
Porozumienia EOG; odnotowuje fakt, że 
Urząd Nadzoru EFTA wszczął w 
Trybunale Sprawiedliwości EFTA 
postępowania przeciwko Islandii w kilku 
sprawach;

11. wyraża uznanie dla Islandii za ogólnie 
zadowalające osiągnięcia w wypełnianiu 
jej zobowiązań wynikających z 
Porozumienia EOG;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. z zadowoleniem odnotowuje 
stosunkowy dobrobyt Islandii i jej 
pozytywne perspektywy długoterminowe; z 
zadowoleniem przyjmuje, że po 
przystąpieniu nie przewiduje się 
znacznego negatywnego obciążenia 
budżetu oraz że najprawdopodobniej 
Islandia stanie się płatnikiem netto do 
unijnego budżetu;

Or. en

Poprawka 21
Helmut Scholz



AM\922347PL.doc 13/24 PE502.059v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża zaniepokojenie powolnymi i 
niewielkimi postępami we wdrażaniu 
strategii Islandii na rzecz zniesienia
kontroli przepływu kapitału i przypomina, 
że zniesienie kontroli przepływu kapitału 
jest ważnym warunkiem przystąpienia 
kraju do UE; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy 
ad hoc ds. zniesienia kontroli przepływu 
kapitału, w której skład wchodzą 
przedstawiciele rządu Islandii i Komisji 
oraz Europejskiego Banku Centralnego i 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, oraz oczekuje na wyniki jej 
prac;

13. przyjmuje do wiadomości niewielkie 
postępy we wdrażaniu strategii Islandii na 
rzecz stopniowego znoszenia kontroli 
przepływu kapitału i przypomina, że 
zniesienie kontroli przepływu kapitału jest 
ważnym warunkiem przystąpienia kraju do 
UE; w tym względzie z zadowoleniem 
przyjmuje powołanie grupy ad hoc ds. 
zniesienia kontroli przepływu kapitału, w 
której skład wchodzą przedstawiciele rządu 
Islandii i Komisji oraz Europejskiego 
Banku Centralnego i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, oraz oczekuje na 
wyniki jej prac; podkreśla, że zniesienie 
kontroli przepływu kapitału nie może 
kwestionować dotychczasowych osiągnięć 
w ramach przeciwdziałania kryzysowi, 
odbywać się kosztem państwa 
opiekuńczego ani prowadzić do wzrostu 
zadłużenia państwa lub dodatkowych 
obciążeń dla prywatnych kredytobiorców, 
którzy stanowią ponad 50% ludności 
Islandii;

Or. de

Poprawka 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża zaniepokojenie powolnymi i 
niewielkimi postępami we wdrażaniu 
strategii Islandii na rzecz zniesienia 
kontroli przepływu kapitału i przypomina, 
że zniesienie kontroli przepływu kapitału 
jest ważnym warunkiem przystąpienia 
kraju do UE; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy 

13. odnotowuje niewielkie postępy we 
wdrażaniu strategii Islandii na rzecz 
zniesienia kontroli przepływu kapitału, co 
częściowo wynika z ograniczeń 
strukturalnych, i przypomina, że 
zniesienie kontroli przepływu kapitału jest 
ważnym warunkiem przystąpienia kraju do 
UE; w tym względzie z zadowoleniem 
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ad hoc ds. zniesienia kontroli przepływu 
kapitału, w której skład wchodzą 
przedstawiciele rządu Islandii i Komisji 
oraz Europejskiego Banku Centralnego i 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, oraz oczekuje na wyniki jej 
prac;

przyjmuje powołanie grupy ad hoc ds. 
zniesienia kontroli przepływu kapitału, w 
której skład wchodzą przedstawiciele rządu 
Islandii i Komisji oraz Europejskiego 
Banku Centralnego i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, oraz oczekuje na 
wyniki jej prac;

Or. en

Poprawka 23
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wyraża zaniepokojenie powolnymi i 
niewielkimi postępami we wdrażaniu 
strategii Islandii na rzecz zniesienia 
kontroli przepływu kapitału i przypomina, 
że zniesienie kontroli przepływu kapitału 
jest ważnym warunkiem przystąpienia 
kraju do UE; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy 
ad hoc ds. zniesienia kontroli przepływu 
kapitału, w której skład wchodzą 
przedstawiciele rządu Islandii i Komisji 
oraz Europejskiego Banku Centralnego i 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, oraz oczekuje na wyniki jej 
prac;

13. wyraża zaniepokojenie powolnymi i 
niewielkimi postępami we wdrażaniu 
strategii Islandii na rzecz zniesienia 
kontroli przepływu kapitału i przypomina, 
że zniesienie kontroli przepływu kapitału 
jest warunkiem przystąpienia kraju do UE;
w tym względzie z zadowoleniem 
przyjmuje powołanie grupy ad hoc ds. 
zniesienia kontroli przepływu kapitału, w 
której skład wchodzą przedstawiciele rządu 
Islandii i Komisji oraz Europejskiego 
Banku Centralnego i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, oraz oczekuje na 
wyniki jej prac;

Or. en

Poprawka 24
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13 a. odnotowuje słabości islandzkiego 
sektora finansowego i podkreśla potrzebę 
dalszego wzmacniania nadzoru, by 
dostosować go do sprawdzonych wzorców 
międzynarodowych i uzupełnić luki w 
nadzorze; z zadowoleniem przyjmuje 
restrukturyzację i dokapitalizowanie 
głównego sektora bankowego, które 
prawie ukończono;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. odnotowuje, że Islandia przedstawiła 
swój drugi przedakcesyjny program 
gospodarczy; zachęca do reform 
strukturalnych w kierunku stabilizacji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 b. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
prawo o gminach i postępy dotyczące 
instytucjonalnych ram zarządu 
funduszami strukturalnymi; zachęca do 
dalszych postępów w ustanawianiu 
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systemów wykonawczych i monitoringu 
dotyczącego spełniania wymogów z 
zakresu unijnej polityki spójności; 
przypomina o znaczeniu włączania 
szczebla lokalnego i regionalnego do 
przygotowania i wdrażania unijnej 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 27
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na ogólnie dobrą 
zdolność Islandii do podjęcia obowiązków 
wynikających z członkostwa;

14. zwraca uwagę na ogólnie dobrą 
zdolność Islandii do podjęcia obowiązków 
wynikających z członkostwa, co wiąże się z 
jej uczestnictwem w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym;

Or. en

Poprawka 28
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje nową 
ustawę o odnawialnych źródłach energii i 
postępy Islandii w tym zakresie; uważa, że 
Islandia może wnieść cenny wkład w 
politykę unijną dzięki swojemu 
doświadczeniu; jest również przekonany, 
że intensywniejsza współpraca w tym 
obszarze może pozytywnie wpłynąć na 
inwestycje, a co za tym idzie na sytuację 

15. z zadowoleniem przyjmuje nową 
ustawę o odnawialnych źródłach energii i 
postępy Islandii w tym zakresie; wzywa 
UE, by skorzystała z fachowej wiedzy 
Islandii w tej dziedzinie, i uważa w 
związku z tym, że Islandia może wnieść 
cenny wkład w politykę unijną dzięki 
swojemu doświadczeniu; jest również 
przekonany, że intensywniejsza 
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gospodarczą i poziom zatrudnienia w 
Islandii oraz w UE i w związku z tym 
wspiera inicjatywy takie jak rozważenie 
możliwości połączenia islandzkiego 
systemu elektroenergetycznego z 
systemem kontynentalnej Europy za 
pomocą kabla podmorskiego;

współpraca w tym obszarze może 
pozytywnie wpłynąć na unijne działania w 
sprawie zmian klimatu oraz na inwestycje, 
a co za tym idzie na sytuację gospodarczą i 
poziom zatrudnienia w Islandii oraz w UE i 
w związku z tym wspiera inicjatywy takie 
jak rozważenie możliwości połączenia 
islandzkiego systemu 
elektroenergetycznego z systemem 
kontynentalnej Europy za pomocą kabla 
podmorskiego;

Or. en

Poprawka 29
Johannes Cornelis van Baalen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że na tym etapie nadal 
nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący 
Icesave i że w Trybunale Sprawiedliwości 
EFTA toczy się postępowanie wszczęte 
przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko 
Islandii w związku z naruszeniem 
Porozumienia EOG; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe 
wypłaty dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
odnotowuje interwencję Komisji przed 
Trybunałem Sprawiedliwości EFTA;
podkreśla, że kwestia Icesave musi zostać
rozwiązana niezależnie od negocjacji 
akcesyjnych i nie może być przeszkodą w 
procesie przystąpienia Islandii do UE;

16. przypomina, że na tym etapie nadal 
nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący 
Icesave i że w Trybunale Sprawiedliwości 
EFTA toczy się postępowanie wszczęte 
przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko 
Islandii w związku z naruszeniem 
Porozumienia EOG; odnotowuje 
interwencję Komisji przed Trybunałem 
Sprawiedliwości EFTA; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe 
wypłaty dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
podkreśla, że Islandia powinna wypełniać 
zobowiązania wynikające z porozumienia 
o EOG; podkreśla, że spór w sprawie
Icesave musi zostać rozwiązany przed 
przystąpieniem Islandii do Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 30
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że na tym etapie nadal 
nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący 
Icesave i że w Trybunale Sprawiedliwości 
EFTA toczy się postępowanie wszczęte 
przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko 
Islandii w związku z naruszeniem 
Porozumienia EOG; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe 
wypłaty dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
odnotowuje interwencję Komisji przed 
Trybunałem Sprawiedliwości EFTA;
podkreśla, że kwestia Icesave musi zostać 
rozwiązana niezależnie od negocjacji 
akcesyjnych i nie może być przeszkodą w 
procesie przystąpienia Islandii do UE;

16. przypomina, że na tym etapie nadal 
nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący 
Icesave i że w Trybunale Sprawiedliwości 
EFTA toczy się postępowanie wszczęte 
przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko 
Islandii w związku z naruszeniem 
Porozumienia EOG; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe 
wypłaty dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
odnotowuje interwencję Komisji przed 
Trybunałem Sprawiedliwości EFTA;
podkreśla, że kwestia Icesave musi zostać 
rozwiązana; przypomina, że negocjacje 
mają na celu, by Islandia w całości 
przyjęła dorobek prawny Unii i 
zapewniała jego pełne stosowanie i 
egzekwowanie, realizując istniejące 
zobowiązania takie jak określone przez 
Urząd Nadzoru EFTA na podstawie 
porozumienia o EOG;

Or. en

Poprawka 31
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że na tym etapie nadal 
nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący 
Icesave i że w Trybunale Sprawiedliwości 
EFTA toczy się postępowanie wszczęte 
przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko 
Islandii w związku z naruszeniem 
Porozumienia EOG; niemniej jednak z 
zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe 
wypłaty dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
odnotowuje interwencję Komisji przed 
Trybunałem Sprawiedliwości EFTA;
podkreśla, że kwestia Icesave musi zostać 
rozwiązana niezależnie od negocjacji 
akcesyjnych i nie może być przeszkodą w 
procesie przystąpienia Islandii do UE;

16. przypomina, że na tym etapie nadal
częściowo nierozstrzygnięty pozostaje spór 
dotyczący Icesave i że w Trybunale 
Sprawiedliwości EFTA toczy się 
postępowanie wszczęte przez Urząd 
Nadzoru EFTA przeciwko Islandii w 
związku z naruszeniem Porozumienia 
EOG; niemniej jednak z zadowoleniem 
przyjmuje trzy częściowe wypłaty 
dokonane przez komitet ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach 
likwidacji Landsbanki Íslands hf;
odnotowuje interwencję Komisji przed 
Trybunałem Sprawiedliwości EFTA;
podkreśla, że kwestia Icesave musi zostać 
rozwiązana niezależnie od negocjacji 
akcesyjnych i nie może być przeszkodą w 
procesie przystąpienia Islandii do UE;

Or. en

Poprawka 32
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę na pewne braki wciąż 
odnotowywane w obszarach takich jak 
usługi finansowe, bezpieczeństwo 
żywności oraz swobodny przepływ 
kapitału; podkreśla konieczność 
ograniczenia przeszkód we wchodzeniu na 
rynek w niektórych sektorach gospodarki;

17. zwraca uwagę na pewne braki wciąż 
odnotowywane w obszarach takich jak 
usługi finansowe, bezpieczeństwo 
żywności, środowisko naturalne, cła, 
podatki oraz swobodny przepływ kapitału;
podkreśla konieczność ograniczenia 
przeszkód we wchodzeniu na rynek w 
niektórych sektorach gospodarki;

Or. en
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Poprawka 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz islandzkiej polityki rybołówstwa, 
wzywa Islandię i UE do konstruktywnego 
podejścia do tego rozdziału negocjacji 
w celu znalezienia zadowalającego dla obu 
stron rozwiązania kwestii 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
rybnymi i zrównoważonej eksploatacji 
tych zasobów oraz zapobiegania 
niezgodnym z zasadami trwałego rozwoju 
praktykom połowowym w ramach 
mającego zastosowanie dorobku 
prawnego;

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz reforma islandzkiej polityki 
rybołówstwa, wzywa Islandię i UE do 
konstruktywnego podejścia do rozdziału o 
rybołówstwie podczas negocjacji w 
celu znalezienia zadowalającego dla obu 
stron rozwiązania kwestii 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
rybnymi i zrównoważonej eksploatacji 
tych zasobów;

Or. en

Poprawka 34
Francisco José Millán Mon

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz islandzkiej polityki rybołówstwa, 
wzywa Islandię i UE do konstruktywnego 
podejścia do tego rozdziału negocjacji 
w celu znalezienia zadowalającego dla obu 
stron rozwiązania kwestii 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
rybnymi i zrównoważonej eksploatacji 
tych zasobów oraz zapobiegania 
niezgodnym z zasadami trwałego rozwoju 
praktykom połowowym w ramach 
mającego zastosowanie dorobku prawnego;

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd islandzkiej polityki rybołówstwa, 
wzywa Islandię do konstruktywnego 
podejścia do tego rozdziału negocjacji 
w celu znalezienia zadowalającego 
rozwiązania kwestii zrównoważonego 
zarządzania zasobami rybnymi 
i zrównoważonej eksploatacji tych 
zasobów oraz zapobiegania niezgodnym z 
zasadami trwałego rozwoju praktykom 
połowowym w ramach mającego 
zastosowanie dorobku prawnego;
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Poprawka 35
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz islandzkiej polityki rybołówstwa,
wzywa Islandię i UE do konstruktywnego 
podejścia do tego rozdziału negocjacji 
w celu znalezienia zadowalającego dla obu 
stron rozwiązania kwestii 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
rybnymi i zrównoważonej eksploatacji 
tych zasobów oraz zapobiegania 
niezgodnym z zasadami trwałego rozwoju 
praktykom połowowym w ramach 
mającego zastosowanie dorobku prawnego;

19. bierze pod uwagę fakt, że trwa obecnie 
przegląd wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz islandzkiej polityki rybołówstwa; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne 
przyjęcie rozporządzenia w sprawie 
określonych środków podejmowanych w 
celu ochrony stad ryb względem państw 
pozwalających na niezrównoważone 
połowy oraz wzywa Islandię i UE do 
konstruktywnego podejścia do tego 
rozdziału negocjacji w celu znalezienia 
zadowalającego dla obu stron rozwiązania 
kwestii zrównoważonego zarządzania 
zasobami rybnymi i zrównoważonej 
eksploatacji tych zasobów oraz 
zapobiegania niezgodnym z zasadami 
trwałego rozwoju praktykom połowowym 
w ramach mającego zastosowanie dorobku 
prawnego;

Or. en

Poprawka 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. zauważa, że trwający między UE, 
Islandią i Wyspami Owczyi spór dotyczący 
makreli na północno-wschodnim 
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Atlantyku musi zostać pilnie 
rozstrzygnięty; w związku z tym wzywa 
Islandię do wznowienia negocjacji z 
państwami przybrzeżnymi, tak by znaleźć 
rozwiązanie zadowalające obie strony 
umowy o podziale zasobów rybnych; jako 
że całkowite połowy makreli wykroczyły 
poza uzgodniony na szczeblu 
międzynarodowym system zarządzania na 
ostatnie dwa lata oraz w razie 
nieznalezienia rozwiązania, wzywa 
Komisję, by skorzystała z niedawno 
przyjętego instrumentu o środkach 
handlowych dla przeciwdziałania 
niezrównoważonym połowom;

Or. en

Poprawka 37
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. ubolewa, że na ostatnim posiedzeniu 
czterech państw przybrzeżnych, Islandii, 
UE, Norwegii i Wysp Owczych, w sprawie 
zarządzania połowami makreli na 
północno-wschodnim Atlantyku nie 
zdołano osiągnąć porozumienia; zachęca 
wszystkie państwa przybrzeżne, by nadal 
prowadziły negocjacje zmierzające do 
znalezienia rozwiązania sporu o makrelę 
w oparciu o realistyczne propozycje spójne 
z historycznymi prawami i zaleceniami 
Międzynarodowej Rady Badań Morza;

Or. en

Poprawka 38
Indrek Tarand
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. stwierdza, że nadal istnieją 
rozbieżności między UE a Islandią co do 
zarządzania życiem w morzu, 
w szczególności odnośnie do polowań na 
wieloryby i handlowych polowań na foki; 
podkreśla, że zakaz polowania na 
wieloryby i unijny zakaz importu 
produktów z fok stanowią część dorobku 
prawnego UE; podkreśla potrzebę zakazu 
polowań na wieloryby i handlu 
produktami z wielorybów oraz z fok;

Or. en

Poprawka 39
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 b. gratuluje Islandii ogólnie 
zadowalających wyników w ochronie 
środowiska; z zadowoleniem przyjmuje 
podpisanie przez Islandię konwencji 
florenckiej oraz ustanowienie 
prawodawstwa zmierzającego do 
transpozycji dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko; 
stwierdza jednak, że nadal istnieją 
rozbieżności między UE a Islandią 
w kwestiach związanych z zarządzaniem 
życiem w morzu, w szczególności odnośnie 
do polowań na wieloryby; podkreśla, że 
zakaz polowania na wieloryby stanowi 
część dorobku prawnego UE; wzywa do 
szerszego przedyskutowania kwestii 
zakazu polowań na wieloryby i handlu 
produktami z wielorybów;
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Poprawka 40
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. uważa, że przystąpienie do UE może 
zwiększyć szanse Islandii odgrywania 
aktywnej i konstruktywnej roli w 
Północnej Europie i w regionie Arktyki, 
co się przyczyni do wielostronnego 
zarządzania i zrównoważonych rozwiązań 
politycznych w tym regionie; odnotowuje, 
że Rada Arktyczna mianowała pierwszego 
dyrektora swojego sekretariatu;

Or. en

Poprawka 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20 a. podkreśla, że przystąpienie Islandii 
do UE zwiększy widoczność i obecność 
Europy w Radzie Arktycznej oraz szanse 
UE odgrywania aktywniejszej w Arktyce;

Or. en


