
AM\922347SL.doc PE502.059v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zunanje zadeve

PE502.059v01-00

19.12.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–41

Osnutek predloga resolucije
Cristian Dan Preda
(PE500.397v01-00)

o poročilu o napredku Islandije za leto 2012



PE502.059v01-00 2/22 AM\922347SL.doc

SL

AM_Com_NonLegRE



AM\922347SL.doc 3/22 PE502.059v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je Islandija uspešno končala 
program za premagovanje krize, o 
katerem se je dogovorila z Mednarodnim 
denarnim skladom, in je tako začela 
predčasno odplačevati svoje kredite;

Or. de

Predlog spremembe 2
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zastavljeni cilj organov EU, da 
predstavijo končni pogajalski sveženj, ki 
bo vključeval islandske posebnosti in 
pričakovanja, hkrati pa varoval načela in 
pravni red Unije;

F. ker je cilj organov EU končati 
predpristopna pogajanja z Islandijo, s 
katerimi se želi zagotoviti, da bo ta država 
v celoti sprejela pravni red Unije, obenem 
pa v pogajanjih upoštevati odlike in 
posebnosti Islandije;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Uvodna izjava F



PE502.059v01-00 4/22 AM\922347SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zastavljeni cilj organov EU, da 
predstavijo končni pogajalski sveženj, ki 
bo vključeval islandske posebnosti in 
pričakovanja, hkrati pa varoval načela in 
pravni red Unije,

F. ker je zastavljeni cilj organov EU, da 
predstavijo končni pogajalski sveženj, ki 
bo vključeval islandske odlike in 
pričakovanja, hkrati pa varoval načela in 
pravni red Unije,

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja odprtje številnih pogajalskih 
poglavij, ki kažejo opazen napredek v 
pristopnem procesu; vzpodbuja Islandijo, 
naj si še naprej prizadeva za izpolnitev 
meril za zaprtje ustreznih poglavij; meni, 
da je za zagotovitev uspešne pridružitve 
pomembno ustvariti pogoje, ki omogočajo 
zaključek pogajanj, ko sta na to 
pripravljeni obe strani in po podrobni 
preučitvi vseh preostalih poglavij;

2. pozdravlja odprtje številnih pogajalskih 
poglavij, ki kažejo opazen napredek v 
pristopnem procesu; vzpodbuja Islandijo, 
naj si še naprej prizadeva za izpolnitev 
meril za zaprtje ustreznih poglavij; meni, 
da je pomembno odpreti vsa preostala 
bistvena poglavja, da bi med pogajanji 
zagotovili obravnavo preostalih vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 5
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja odprtje številnih pogajalskih 
poglavij, ki kažejo opazen napredek v 
pristopnem procesu; vzpodbuja Islandijo, 

2. pozdravlja odprtje številnih pogajalskih 
poglavij, ki kažejo opazen napredek v 
pristopnem procesu; vzpodbuja Islandijo, 
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naj si še naprej prizadeva za izpolnitev 
meril za zaprtje ustreznih poglavij; meni, 
da je za zagotovitev uspešne pridružitve 
pomembno ustvariti pogoje, ki omogočajo 
zaključek pogajanj, ko sta na to 
pripravljeni obe strani in po podrobni 
preučitvi vseh preostalih poglavij;

naj si še naprej prizadeva za izpolnitev 
meril za zaprtje ustreznih poglavij; meni, 
da je za zagotovitev uspešne pridružitve 
pomembno ustvariti pogoje, ki omogočajo 
zaključek pogajanj, ko sta na to 
pripravljeni obe strani in po podrobni 
preučitvi vseh preostalih poglavij; bi 
pozdravil odprtje najspornejših vprašanj 
pred splošnimi volitvami, da bi odpravili 
pomisleke in dodatno povečali preglednost 
pristopnega procesa; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je seznanjen z rezultati posvetovalnega 
referenduma z dne 20. oktobra 2012 o 
predlogih ustavnega sveta za osnutek 
ustavnega zakona, na katerem je večina 
prebivalcev Islandije izrazila željo, da se 
delo sveta uporabi kot osnova novega 
osnutka ustave;

4. je seznanjen z rezultati posvetovalnega 
referenduma z dne 20. oktobra 2012 o 
predlogih ustavnega sveta za osnutek 
ustavnega zakona, na katerem je večina 
prebivalcev Islandije izrazila željo, da se 
delo sveta uporabi kot osnova novega 
osnutka ustave; v zvezi s tem pozdravlja 
visoko volilno udeležbo in prizadevanja za 
pridobitev mnenja državljanov Islandije o 
številnih različnih vidikih nove ustave, 
vključno z naravnimi viri, odnosi med 
državo in cerkvijo ter pravico državljanov 
zahtevati, da se o določenih vprašanjih 
skliče referendum;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elena Băsescu
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno 
varovanje človekovih pravic in 
zagotavljanje dobrega sodelovanja z 
mednarodnimi mehanizmi za varstvo teh 
pravic; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v 
pripravi nacionalen akcijski načrt za 
spoštovanje človekovih pravic;

5. izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno 
varovanje človekovih pravic, vključno z 
ekonomskimi in socialnimi pravicami, in 
zagotavljanje dobrega sodelovanja z 
mednarodnimi mehanizmi za varstvo 
človekovih pravic; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je v pripravi nacionalni
akcijski načrt za spoštovanje človekovih 
pravic; ugotavlja, da je treba še zmeraj 
ratificirati konvencijo Združenih narodov 
o pravicah invalidov, konvencijo Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima in okvirno konvencijo Sveta 
Evrope o varstvu narodnih manjšin;  

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno 
varovanje človekovih pravic in 
zagotavljanje dobrega sodelovanja z 
mednarodnimi mehanizmi za varstvo teh 
pravic; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v 
pripravi nacionalen akcijski načrt za 
spoštovanje človekovih pravic;

5. izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno 
podporo nastajajočim demokracijam, 
varovanje človekovih pravic in 
zagotavljanje dobrega sodelovanja z 
mednarodnimi mehanizmi za varstvo 
človekovih pravic; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je v pripravi nacionalni
akcijski načrt za spoštovanje človekovih 
pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da ima Islandija koristi od 
učinkovitega in neodvisnega sodnega 
sistema, ter pozdravlja napredek, dosežen 
na področju protikorupcijske politike in v 
smeri izvajanja priporočil posebnega 
preiskovalnega odbora; pozdravlja tudi 
krepitev organa za finančni nadzor;

6. meni, da ima Islandija koristi od 
učinkovitega in neodvisnega sodnega 
sistema, ter pozdravlja napredek, dosežen 
na področju protikorupcijske politike in v 
smeri izvajanja priporočil posebne 
preiskovalne komisije iz leta 2010; 
pozdravlja tudi krepitev organa za finančni 
nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 10
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da ima Islandija koristi od 
učinkovitega in neodvisnega sodnega 
sistema, ter pozdravlja napredek, dosežen 
na področju protikorupcijske politike in v 
smeri izvajanja priporočil posebnega 
preiskovalnega odbora; pozdravlja tudi 
krepitev organa za finančni nadzor;

6. meni, da ima Islandija koristi od 
učinkovitega in neodvisnega sodnega 
sistema, ter pozdravlja napredek, dosežen 
na področju protikorupcijske politike in v 
smeri izvajanja priporočil posebnega 
preiskovalnega odbora; pozdravlja tudi 
krepitev organa za finančni nadzor; poziva 
k oblikovanju kodeksov ravnanja za javne 
uslužbence in politične svetovalce;

Or. en

Predlog spremembe 11
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno poziva islandske oblasti, naj 
uskladijo pravice državljanov EU glede 
pravice do udeležbe na lokalnih volitvah v 
Islandiji;

črtano

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno izraža zaskrbljenost nad 
političnim razhajanjem znotraj vlade in 
političnih strank glede članstva v EU ter 
upa na konstruktivno razpravo med 
volilno kampanjo za parlamentarne 
volitve, ki so predvidene za pomlad 2013;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno izraža zaskrbljenost nad 
političnim razhajanjem znotraj vlade in 
političnih strank glede članstva v EU ter 
upa na konstruktivno razpravo med volilno 
kampanjo za parlamentarne volitve, ki so 
predvidene za pomlad 2013;

8. je seznanjen s tem, da znotraj vlade,
političnih strank in družbe potekajo burne 
razprave glede vprašanja članstva v EU,
ter upa na konstruktivno razpravo med 
volilno kampanjo za parlamentarne volitve, 
ki so predvidene za pomlad 2013;

Or. de
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Predlog spremembe 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno izraža zaskrbljenost nad
političnim razhajanjem znotraj vlade in 
političnih strank glede članstva v EU ter 
upa na konstruktivno razpravo med volilno 
kampanjo za parlamentarne volitve, ki so 
predvidene za pomlad 2013;

8. je seznanjen s političnim razhajanjem 
znotraj vlade in političnih strank glede 
članstva v EU ter upa na konstruktivno 
razpravo med volilno kampanjo za 
parlamentarne volitve, ki so predvidene za 
pomlad 2013;

Or. en

Predlog spremembe 15
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno izraža zaskrbljenost nad
političnim razhajanjem znotraj vlade in 
političnih strank glede članstva v EU ter 
upa na konstruktivno razpravo med volilno 
kampanjo za parlamentarne volitve, ki so 
predvidene za pomlad 2013;

8. ponovno opaža politično razhajanje
znotraj vlade in političnih strank glede 
članstva v EU ter upa na konstruktivno 
razpravo med volilno kampanjo za 
parlamentarne volitve, ki so predvidene za 
pomlad 2013;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zadovoljstvom ugotavlja, da dobršen 
delež Islandcev podpira nadaljevanje
pristopnih pogajanj; pozdravlja pregledno 
ravnanje vlade in njen vključujoč odnos 
med pogajalskim postopkom, njeno 
podporo razpravi glede priključitve k EU, 
kot tudi sodelovanje islandske družbe v 
javni razpravi o članstvu v EU;

9. je seznanjen z nihanjem mnenja 
Islandcev glede nadaljevanja pristopnih 
pogajanj in pristopa k EU; pozdravlja 
pregledno ravnanje vlade in njen 
vključujoč odnos med pogajalskim 
postopkom, njeno podporo razpravi glede 
priključitve k EU, kot tudi sodelovanje 
islandske družbe v javni razpravi o 
članstvu v EU; pozdravlja otvoritev 
informacijskega centra EU v Reykjaviku, 
ki zagotavlja informacije za konstruktivno 
razpravo o delovanju EU in članstvu v 
njej;

Or. en

Predlog spremembe 17
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z zadovoljstvom ugotavlja, da dobršen 
delež Islandcev podpira nadaljevanje 
pristopnih pogajanj; pozdravlja pregledno 
ravnanje vlade in njen vključujoč odnos 
med pogajalskim postopkom, njeno 
podporo razpravi glede priključitve k EU, 
kot tudi sodelovanje islandske družbe v
javni razpravi o članstvu v EU;

9. ugotavlja, da dobršen delež Islandcev 
podpira nadaljevanje pristopnih pogajanj; 
pozdravlja pregledno ravnanje vlade in 
njen vključujoč odnos med pogajalskim 
postopkom, njeno podporo razpravi glede 
priključitve k EU, kot tudi sodelovanje 
islandske družbe v javni razpravi in 
dokončni odločitvi o članstvu v EU v 
okviru referenduma;

Or. de

Predlog spremembe 18
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. pozdravlja željo Komisije zagotavljati 
nenehno podporo držav članic in njihovih 
državljanov pri procesu širitve; meni, da 
je treba državljanom EU posredovati jasne 
in izčrpne ter na dejstvih temelječe 
informacije o posledicah pristopa 
Islandije ter spodbujati ozaveščeno javno 
razpravo o tej temi; poziva Komisijo in 
države članice, naj se še naprej zavzemajo 
za dosego tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. izraža pohvalo Islandiji za na splošno 
zadovoljivo izpolnjevanje njenih 
obveznosti v evropskem gospodarskem 
prostoru; ugotavlja, da je nadzorni organ 
EFTA v več primerih sprožil postopke 
proti Islandiji na Sodišču EFTA;

11. izraža pohvalo Islandiji za na splošno 
zadovoljivo izpolnjevanje njenih 
obveznosti v evropskem gospodarskem 
prostoru;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. z zadovoljstvom opaža, da je 
Islandija sorazmerno bogata in da so 
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njeni dolgoročni obeti ugodni; je 
zadovoljen, da po pristopu ni pričakovati 
večje negativne obremenitve za proračun 
EU in da bo Islandija najverjetneje 
postala neto plačnica v proračun EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zaskrbljen, da je izvajanje islandske 
strategije za odpravo nadzora kapitala 
potekalo počasi in z omejenim uspehom, 
ter opominja, da je odprava nadzora 
kapitala pomembna zahteva za vstop 
države v EU; v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev ad hoc skupine za odpravo 
nadzora kapitala, ki jo sestavljajo 
predstavniki islandske vlade in Komisije v 
sodelovanju z Evropsko centralno banko in 
Mednarodnim denarnim skladom, ter z 
zadovoljstvom pričakuje rezultate njenega 
dela;

13. je seznanjen s tem, da je izvajanje 
islandske strategije za postopno odpravo 
nadzora kapitala potekalo počasi in z 
omejenim uspehom, ter opominja, da je 
odprava nadzora kapitala pomembna 
zahteva za vstop države v EU; v zvezi s 
tem pozdravlja ustanovitev ad hoc skupine 
za odpravo nadzora kapitala, ki jo 
sestavljajo predstavniki islandske vlade in 
Komisije v sodelovanju z Evropsko 
centralno banko in Mednarodnim denarnim 
skladom, ter z zadovoljstvom pričakuje 
rezultate njenega dela; poudarja, da pot do 
odprave nadzora kapitala ne sme postaviti 
pod vprašaj dosedanjih uspehov pri 
premagovanju krize in ne sme ogroziti 
države blaginje, poslabšati stopnje 
zadolženosti države ali dodatno 
obremeniti zasebnih posojilojemalcev, ki 
predstavljajo več kot 50 odstotkov 
islandskega prebivalstva;

Or. de

Predlog spremembe 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zaskrbljen, da je izvajanje islandske 
strategije za odpravo nadzora kapitala 
potekalo počasi in z omejenim uspehom, 
ter opominja, da je odprava nadzora 
kapitala pomembna zahteva za vstop 
države v EU; v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev ad hoc skupine za odpravo 
nadzora kapitala, ki jo sestavljajo 
predstavniki islandske vlade in Komisije v 
sodelovanju z Evropsko centralno banko in 
Mednarodnim denarnim skladom, ter z 
zadovoljstvom pričakuje rezultate njenega 
dela;

13. ugotavlja, da je izvajanje islandske 
strategije za odpravo nadzora kapitala 
potekalo z omejenim uspehom, deloma 
zaradi strukturnih omejitev, ter opominja, 
da je odprava nadzora kapitala pomembna 
zahteva za vstop države v EU; v zvezi s 
tem pozdravlja ustanovitev ad hoc skupine 
za odpravo nadzora kapitala, ki jo 
sestavljajo predstavniki islandske vlade in 
Komisije v sodelovanju z Evropsko 
centralno banko in Mednarodnim denarnim 
skladom, ter z zadovoljstvom pričakuje 
rezultate njenega dela;

Or. en

Predlog spremembe 23
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zaskrbljen, da je izvajanje islandske 
strategije za odpravo nadzora kapitala 
potekalo počasi in z omejenim uspehom, 
ter opominja, da je odprava nadzora 
kapitala pomembna zahteva za vstop 
države v EU; v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev ad hoc skupine za odpravo 
nadzora kapitala, ki jo sestavljajo 
predstavniki islandske vlade in Komisije v
sodelovanju z Evropsko centralno banko in 
Mednarodnim denarnim skladom, ter z 
zadovoljstvom pričakuje rezultate njenega 
dela;

13. je zaskrbljen, da je izvajanje islandske 
strategije za odpravo nadzora kapitala 
potekalo počasi in z omejenim uspehom, 
ter opominja, da je odprava nadzora 
kapitala zahteva za vstop države v EU; v 
zvezi s tem pozdravlja ustanovitev ad hoc 
skupine za odpravo nadzora kapitala, ki jo 
sestavljajo predstavniki islandske vlade in 
Komisije v sodelovanju z Evropsko 
centralno banko in Mednarodnim denarnim 
skladom, ter z zadovoljstvom pričakuje 
rezultate njenega dela;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. je seznanjen s pomanjkljivostmi 
islandskega finančnega sektorja in 
poudarja, da je treba dodatno zaostriti 
nadzor, da bi ga uskladili s primeri 
mednarodne najboljše prakse ter odpravili 
nadzorne vrzeli; pozdravlja 
prestrukturiranje in dokapitalizacijo 
osrednjega bančnega sektorja, ki sta 
povečini končana;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. ugotavlja, da je država predložila 
drugi predpristopni gospodarski program; 
spodbuja ukrepe strukturnih reform za 
stabilizacijo gospodarstva;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13 b. pozdravlja novi zakon o občinah in 
napredek v zvezi z institucionalnim 
okvirom za upravljanje strukturnih 
skladov; poziva k dodatnemu napredku 
pri vzpostavljanju sistemov za izvajanje in 
spremljanje izpolnjevanja zahtev glede 
kohezijske politike EU; opozarja, kako 
pomembno je, da lokalna in regionalna
raven sodelujeta pri pripravljanju in 
izvajanju kohezijske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je Islandija na splošno 
zmožna prevzeti obveznosti članstva;

14. ugotavlja, da je Islandija po zaslugi 
sodelovanja v evropskem gospodarskem 
prostoru na splošno zmožna prevzeti 
obveznosti članstva;

Or. en

Predlog spremembe 28
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja nov zakon o obnovljivi 
energiji in pretekle dosežke Islandije na 
tem področju; je prepričan, da lahko 
Islandija zaradi svojih izkušenj občutno 

15. pozdravlja nov zakon o obnovljivi 
energiji in pretekle dosežke Islandije na 
tem področju; poziva EU, naj v kar 
največji meri izkoristi izkušnje Islandije 
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prispeva k politiki EU; je prepričan tudi o 
tem, da ima lahko poglobljeno sodelovanje 
na tem področju pozitiven učinek na 
investicije in posledično na gospodarske 
razmere kot tudi zaposlovanje v Islandiji in 
EU, zato spodbuja pobude, kot je preučitev 
možnosti povezave islandskega 
energetskega sistema s celinsko Evropo s 
pomočjo podmorskega kabla;

na tem področju, in je v zvezi s tem
prepričan, da lahko Islandija zaradi svojih 
izkušenj občutno prispeva k politiki EU; je 
prepričan tudi o tem, da ima lahko 
poglobljeno sodelovanje na tem področju 
pozitiven učinek na ukrepe EU na 
področju podnebnih sprememb, pa tudi na 
investicije in posledično na gospodarske 
razmere kot tudi zaposlovanje v Islandiji in 
EU, zato spodbuja pobude, kot je preučitev 
možnosti povezave islandskega 
energetskega sistema s celinsko Evropo s 
pomočjo podmorskega kabla;

Or. en

Predlog spremembe 29
Johannes Cornelis van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja nerešen in da je primer nadzornega 
organa EFTA proti Islandiji zaradi kršitve 
sporazuma EGP na sodišču EFTA; 
pozdravlja pa tri delna plačila s strani 
odbora za reševanje banke Landsbanki 
Islands hf prednostnim upnikom v 
stečajnem postopku Landesbanki Islands 
hf; je seznanjen s posredovanjem Komisije 
pred sodiščem EFTA; poudarja, da je treba 
zadevo Icesave rešiti zunaj pristopnih 
pogajanj in da ne sme postati ovira za 
pristop Islandije;

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja nerešen in da je primer nadzornega 
organa EFTA proti Islandiji zaradi kršitve 
sporazuma EGP na sodišču EFTA; je 
seznanjen s posredovanjem Komisije pred 
sodiščem EFTA; pozdravlja pa tri delna 
plačila s strani odbora za reševanje banke 
Landsbanki Islands hf prednostnim 
upnikom v stečajnem postopku Landsbanki
Islands hf; poudarja, da bi morala 
Islandija izpolniti svoje obveznosti v 
okviru sporazuma o EGP; poudarja, da je 
treba spor Icesave rešiti, preden Islandija 
pristopi k Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 30
Ria Oomen-Ruijten
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja nerešen in da je primer nadzornega 
organa EFTA proti Islandiji zaradi kršitve 
sporazuma EGP na sodišču EFTA; 
pozdravlja pa tri delna plačila s strani 
odbora za reševanje banke Landsbanki 
Islands hf prednostnim upnikom v 
stečajnem postopku Landesbanki Islands 
hf; je seznanjen s posredovanjem Komisije 
pred sodiščem EFTA; poudarja, da je treba 
zadevo Icesave rešiti zunaj pristopnih 
pogajanj in da ne sme postati ovira za 
pristop Islandije;

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja nerešen in da je primer nadzornega 
organa EFTA proti Islandiji zaradi kršitve 
sporazuma EGP na sodišču EFTA; 
pozdravlja pa tri delna plačila s strani 
odbora za reševanje banke Landsbanki 
Islands hf prednostnim upnikom v 
stečajnem postopku Landsbanki Islands hf; 
je seznanjen s posredovanjem Komisije 
pred sodiščem EFTA; poudarja, da je treba 
zadevo Icesave rešiti; spominja, da je cilj 
pogajanj, da bi Islandija v celoti sprejela 
pravni red EU ter ga začela v celoti 
izvajati in izvrševati, obenem pa se 
posvetila obstoječim obveznostim, na 
primer tistim, ki jih je opredelil nadzorni 
organ EFTA v okviru sporazuma o EGP;

Or. en

Predlog spremembe 31
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja nerešen in da je primer nadzornega 
organa EFTA proti Islandiji zaradi kršitve 
sporazuma EGP na sodišču EFTA; 
pozdravlja pa tri delna plačila s strani 
odbora za reševanje banke Landsbanki 
Islands hf prednostnim upnikom v 
stečajnem postopku Landesbanki Islands 
hf; je seznanjen s posredovanjem Komisije 
pred sodiščem EFTA; poudarja, da je treba 
zadevo Icesave rešiti zunaj pristopnih 
pogajanj in da ne sme postati ovira za 

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat 
ostaja delno nerešen in da je primer 
nadzornega organa EFTA proti Islandiji 
zaradi kršitve sporazuma EGP na sodišču 
EFTA; pozdravlja pa tri delna plačila s 
strani odbora za reševanje banke 
Landsbanki Islands hf prednostnim 
upnikom v stečajnem postopku Landsbanki
Islands hf; je seznanjen s posredovanjem 
Komisije pred sodiščem EFTA; poudarja, 
da je treba zadevo Icesave rešiti zunaj 
pristopnih pogajanj in da ne sme postati 
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pristop Islandije; ovira za pristop Islandije;

Or. en

Predlog spremembe 32
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja. da na določenih področjih, 
kot so finančne storitve, varnost hrane in 
prosti pretok kapitala, še vedno obstajajo 
pomanjkljivosti; poudarja potrebo po 
zmanjšanju ovir za dostop do trga v 
nekaterih gospodarskih sektorjih;

17. ugotavlja. da na določenih področjih, 
kot so finančne storitve, varnost hrane, 
okolje, carina, obdavčitev in prosti pretok 
kapitala, še vedno obstajajo 
pomanjkljivosti; poudarja potrebo po 
zmanjšanju ovir za dostop do trga v 
nekaterih gospodarskih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ob upoštevanju tega, da se skupna 
ribiška politika in islandska ribiška politika 
trenutno pregledujeta, poziva Islandijo in 
EU, naj se tega pogajalskega poglavja 
lotita konstruktivno, da bi dosegli 
vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov 
in preprečili netrajnostne ribolovne 
prakse v okviru takrat veljavnega 
pravnega reda;

19. ob upoštevanju tega, da se skupna 
ribiška politika in islandska ribiška politika 
trenutno spreminjata, poziva Islandijo in 
EU, naj se pogajalskega poglavja o ribištvu
lotita konstruktivno, da bi dosegli 
vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih 
virov;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ob upoštevanju tega, da se skupna 
ribiška politika in islandska ribiška 
politika trenutno pregledujeta, poziva 
Islandijo in EU, naj se tega pogajalskega 
poglavja lotita konstruktivno, da bi dosegli 
vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov 
in preprečili netrajnostne ribolovne prakse 
v okviru takrat veljavnega pravnega reda;

19. ob upoštevanju tega, da se islandska 
ribiška politika trenutno pregleduje, poziva 
Islandijo, naj se tega pogajalskega poglavja 
loti konstruktivno, da bi dosegli 
zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov 
in preprečili netrajnostne ribolovne prakse 
v okviru veljavnega pravnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 35
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ob upoštevanju tega, da se skupna 
ribiška politika in islandska ribiška politika 
trenutno pregledujeta, poziva Islandijo in 
EU, naj se tega pogajalskega poglavja 
lotita konstruktivno, da bi dosegli 
vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov 
in preprečili netrajnostne ribolovne prakse 
v okviru takrat veljavnega pravnega reda;

19. ob upoštevanju tega, da se skupna
ribiška politika in islandska ribiška politika 
trenutno pregledujeta, pozdravlja pred 
kratkim sprejeto uredbo o nekaterih 
ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi 
z državami, ki omogočajo netrajnostne 
načine ribolova, ter poziva Islandijo in 
EU, naj se tega pogajalskega poglavja 
lotita konstruktivno, da bi dosegli 
vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno 
upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov 
in preprečili netrajnostne ribolovne prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. ugotavlja, da je treba nujno rešiti 
trenutni spor med EU, Islandijo in 
Ferskimi otoki zaradi skuš v 
severovzhodnem Atlantiku; v zvezi s tem 
poziva Islandijo, naj nadaljuje pogajanja 
obalnih držav ter poskusi poiskati 
zadovoljivo rešitev za obe podpisnici 
sporazuma o skupnem staležu rib;  ker 
skupni ulov skuš zadnji dve leti presega 
mednarodno dogovorjeni režim 
upravljanja, poziva Komisijo, naj, če ne 
bo mogoče najti rešitve, s pred kratkim 
sprejetim instrumentom trgovinskih 
ukrepov prepreči netrajnostni ribolov;  

Or. en

Predlog spremembe 37
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. obžaluje, da se je pred kratkim 
organizirano srečanje štirih obalnih 
držav, in sicer Islandije, EU, Norveške in 
Ferskih otokov, o upravljanju ribolova 
skuš v severovzhodnem Atlantiku končalo 
brez soglasja; spodbuja vse obalne države, 
naj nadaljujejo pogajanja, da bi na 
podlagi realističnih predlogov, ki bi bili v 
skladu z zgodovinskimi pravicami, in 
nasvetov Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja rešili spor o skušah;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Indrek Tarand
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 a. ugotavlja, da še vedno obstajajo 
razlike med EU in Islandijo pri 
upravljanju morske favne in flore, zlasti 
glede kitolova in komercialnega lova na 
tjulenje; poudarja, da sta prepoved 
kitolova in prepoved uvoza izdelkov iz 
tjulenjev v EU del pravnega reda EU;  
poudarja, da je treba prepovedati kitolov 
in trgovino z izdelki iz kitov in s 
komercialnimi izdelki iz tjulenjev;

Or. en

Predlog spremembe 39
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19 b. čestita Islandiji za v splošnem 
zadovoljive dosežke na področju varstva 
okolja; je zadovoljen, da je Islandija 
podpisala konvencijo iz Firenc in uvedla 
zakonodajo za prenos direktive o okoljski 
odgovornosti; ugotavlja pa, da še zmeraj 
obstajajo razlike med EU in Islandijo pri 
vprašanjih o upravljanju morske favne in 
flore, zlasti glede kitolova; poudarja, da je 
prepoved kitolova del pravnega reda EU; 
poziva k širšim razpravam na temo 
prepovedi kitolova in trgovanja z izdelki iz 
kitov;
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Or. en

Predlog spremembe 40
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. meni, da lahko pristop k EU poveča 
možnosti Islandije, da bi dobila dejavnejšo 
in bolj konstruktivno vlogo v severni 
Evropi in na Arktiki, s čimer bi prispevala 
k večstranskemu upravljanju in trajnim 
političnim rešitvam v regiji; ugotavlja, da 
je Arktični svet imenoval prvega 
direktorja sekretariata;

Or. en

Predlog spremembe 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. poudarja, da bi pristop Islandije k 
EU povečal evropsko prepoznavnost in 
prisotnost v Arktičnem svetu ter izboljšal 
obete za dejavnejšo vlogo EU na Arktiki;

Or. en


