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Pozměňovací návrh 1
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přistoupení 
Chorvatska k EU je stanoveno na 
1. červenec 2013;

A. vzhledem k tomu, že přistoupení 
Chorvatska k EU je stanoveno na 
1. červenec 2013, v návaznosti na úspěšné 
dokončení postupů ratifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že 20 členských států 
a Chorvatsko Smlouvu o přistoupení 
ratifikovaly a 7 členských států tak dosud 
neučinilo;

B. vzhledem k tomu, že 21 členských států 
a Chorvatsko Smlouvu o přistoupení 
ratifikovaly a šest členských států tak 
dosud neučinilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že 20 členských států 
a Chorvatsko Smlouvu o přistoupení 
ratifikovaly a 7 členských států tak dosud 
neučinilo;

B. vzhledem k tomu, že 22 členských států 
a Chorvatsko Smlouvu o přistoupení 
ratifikovaly a pět členských států tak dosud 
neučinilo;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. těší se na to, až 1. července 2013 přivítá 
Chorvatsko jako 28. člena EU; je pevně 
přesvědčen, že chorvatská demokracie i 
sociálně tržní hospodářství jsou silné a 
zralé a že Chorvatsko dodržuje evropské 
hodnoty a je schopno plnit povinnosti 
spojené s členstvím v EU;

1. těší se na to, až 1. července 2013 přivítá 
Chorvatsko jako 28. člena EU, a to na 
základě právně závazného hlasování 
Evropského parlamentu ze dne 
1. prosince 2011, jímž bylo členství 
Chorvatska schváleno a v souladu 
s termínem stanoveným Evropskou radou 
ve Smlouvě o přistoupení; je pevně 
přesvědčen, že chorvatská demokracie i 
sociálně tržní hospodářství jsou silné a 
zralé a že Chorvatsko dodržuje evropské 
hodnoty a je schopno plnit povinnosti 
spojené s členstvím v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. těší se na to, až 1. července 2013 přivítá 
Chorvatsko jako 28. člena EU; je pevně 
přesvědčen, že chorvatská demokracie i 
sociálně tržní hospodářství jsou silné a 
zralé a že Chorvatsko dodržuje evropské 
hodnoty a je schopno plnit povinnosti 
spojené s členstvím v EU;

1. těší se na to, až 1. července 2013 
v návaznosti na úspěšné dokončení 
postupů ratifikace přivítá Chorvatsko jako 
28. člena EU; je pevně přesvědčen, že 
chorvatská demokracie i sociálně tržní 
hospodářství jsou silné a zralé a že 
Chorvatsko dodržuje evropské hodnoty a je 
schopno plnit povinnosti spojené 
s členstvím v EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že Chorvatsko směřuje ke 
splnění zbývajících požadavků v rámci 
závěrečných příprav na členství v EU;

2. konstatuje, že Chorvatsko do značné 
míry směřuje ke splnění zbývajících 
požadavků v rámci závěrečných příprav na 
členství v EU, zdůrazňuje však, že je třeba 
vyvinout větší úsilí, především v oblasti 
posílení právního státu a boje proti 
korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 
konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami;

3. vítá značný pokrok, kterého Chorvatsko 
dosáhlo při dokončování 10 konkrétních 
úkolů, jež byly stanoveny v souhrnné 
monitorovací zprávě Komise, a vyzývá 
vládu, aby do 1. července 2013 vyřešila 
všechny zbývající otázky a pokročila i 
s ostatními nezbytnými reformami;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Tanja Fajon
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 
konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami;

3. vyzývá vládu, aby dokončila konkrétní 
úkoly, jež byly stanoveny v souhrnné 
monitorovací zprávě Komise, a pokročila i 
s ostatními nezbytnými reformami; vybízí 
Chorvatsko, aby dodrželo a splnilo 
všechny své závazky, které vyplynuly 
z přístupových jednání, a bylo tak plně 
připraveno stát se novým členským 
státem, neboť je to v zájmu Chorvatska i 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 
konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami;

3. vyzývá vládu, aby dokončila úkoly, jež 
byly stanoveny v souhrnné monitorovací 
zprávě Komise, a pokročila i s ostatními 
nezbytnými reformami;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 
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konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami;

konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami; zdůrazňuje, že to vše by mělo 
probíhat transparentním způsobem 
podporujícím začlenění, do něhož budou 
v maximální možné míře zapojeny 
chorvatský parlament a občanská 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá vládu, aby dokončila 10 
konkrétních úkolů, jež byly stanoveny 
v souhrnné monitorovací zprávě Komise, a 
pokročila i s ostatními nezbytnými 
reformami;

3. vyzývá vládu a parlament, aby 
dokončily 10 konkrétních úkolů, jež byly 
stanoveny v souhrnné monitorovací zprávě 
Komise, a pokročily i s ostatními 
nezbytnými reformami;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 
států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7 
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 
států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7 
členských států, které tak dosud neučinily, 
aby postupovaly obdobně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 
států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7 
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 
států i Chorvatsko, vyzývá parlamenty 7 
členských států, které tak dosud neučinily, 
aby postupovaly obdobně;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 
států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 21 členských 
států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty šesti
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 20 členských 

4. bere na vědomí, že Smlouvu o 
přistoupení již ratifikovalo 22 členských 
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států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty 7
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

států i Chorvatsko; vyzývá parlamenty pěti
členských států, které tak dosud neučinily, 
k včasné ratifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. opakuje svůj názor, že přistoupení by 
nemělo být považováno za ukončení 
procesu, ale spíše za další krok na cestě 
k modernizaci ekonomiky a státní správy a 
příležitost, jejíž přínos lze plně využít 
pouze prostřednictvím neustávající 
politické činnosti;

5. opakuje svůj názor, že přistoupení by 
nemělo být považováno za ukončení 
procesu, ale spíše za další krok na cestě 
k modernizaci ekonomiky a státní správy a 
příležitost, jejíž přínos lze plně využít 
pouze prostřednictvím neustávající 
politické činnosti; vybízí Chorvatsko, aby 
nadále účinně využívalo finanční 
prostředky z NPP (nástroje předvstupní 
pomoci) a připravilo se tak na členství 
v EU a využívání strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. opakuje svůj názor, že přistoupení by 
nemělo být považováno za ukončení 
procesu, ale spíše za další krok na cestě 
k modernizaci ekonomiky a státní správy a 
příležitost, jejíž přínos lze plně využít 
pouze prostřednictvím neustávající 
politické činnosti;

5. opakuje svůj názor, že přistoupení by 
nemělo být považováno za ukončení 
procesu, ale spíše za další krok na cestě 
k modernizaci ekonomiky, státní správy a 
soudnictví a příležitost, jejíž přínos lze 
plně využít pouze prostřednictvím 
neustávající politické činnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, 
mj. snížením počtu a dosud nevyřízených 
věcí a zlepšením právních předpisů 
upravujících výkon rozhodnutí; naléhavě 
vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a 
uskutečnilo strategii reformy soudnictví;

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví, profesionální, 
odpovědné a nezávislé veřejné správy a 
právního státu pro upevňování demokracie 
a podporu investic i hospodářské aktivity; 
vyzývá Chorvatsko, aby dále pracovalo na 
upevnění nezávislosti, odpovědnosti, 
nestrannosti, profesionality a účinnosti 
svého soudnictví, mj. snížením počtu 
a dosud nevyřízených věcí a zlepšením 
právních předpisů upravujících výkon 
rozhodnutí; naléhavě vyzývá Chorvatsko, 
aby dokončilo a uskutečnilo strategii 
reformy soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, 
mj. snížením počtu a dosud nevyřízených 
věcí a zlepšením právních předpisů 

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti, odpovědnosti a účinnosti 
svého soudnictví, mj. snížením počtu 
a dosud nevyřízených věcí a zlepšením 
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upravujících výkon rozhodnutí; naléhavě 
vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a
uskutečnilo strategii reformy soudnictví;

právních předpisů upravujících výkon 
rozhodnutí; naléhavě vyzývá Chorvatsko, 
aby uskutečnilo strategii reformy 
soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, 
mj. snížením počtu a dosud nevyřízených 
věcí a zlepšením právních předpisů 
upravujících výkon rozhodnutí; naléhavě 
vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a 
uskutečnilo strategii reformy soudnictví;

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti, účinnosti a odpovědnosti
svého soudnictví a pracovníků 
v soudnictví, mj. zavedením nového 
systému majetkových přiznání soudců a 
dalším zlepšením výsledků nového 
systému kárných řízení, snížením počtu 
dosud nevyřízených věcí a zlepšením 
právních předpisů upravujících výkon 
rozhodnutí; naléhavě vyzývá Chorvatsko, 
aby dokončilo a uskutečnilo strategii 
reformy soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 

7. znovu připomíná ústřední úlohu 
nezávislého soudnictví a právního státu pro 
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upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vybízí Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, 
mj. snížením počtu a dosud nevyřízených 
věcí a zlepšením právních předpisů 
upravujících výkon rozhodnutí; naléhavě 
vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a 
uskutečnilo strategii reformy soudnictví;

upevňování demokracie a podporu investic 
i hospodářské aktivity; vyzývá Chorvatsko, 
aby dále pracovalo na upevnění 
nezávislosti a účinnosti svého soudnictví, 
mj. snížením počtu a dosud nevyřízených 
věcí a zlepšením právních předpisů 
upravujících výkon rozhodnutí; naléhavě 
vyzývá Chorvatsko, aby dokončilo a 
uskutečnilo strategii reformy soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. s uspokojením bere na vědomí, že 
Chorvatsko zavedlo pevný institucionální a 
právní rámec pro boj proti korupci; vyzývá 
chorvatské orgány, aby plně využily 
stávajících nástrojů pro zajištění 
nepředpojatých a úspěšných soudních 
stíhání i soudních rozsudků, včetně věcí, 
v nichž figurují vysoce postavené osoby, 
s cílem upevnit důvěru občanů v právní stát 
a veřejné instituce;

8. bere na vědomí, že Chorvatsko zavedlo 
celkově uspokojivý institucionální a právní 
rámec pro boj proti korupci; vyzývá 
chorvatské orgány, aby dále zintenzívnily 
svůj boj proti korupci a plně využily 
stávajících nástrojů pro zajištění 
nepředpojatých a úspěšných soudních 
stíhání i soudních rozsudků, včetně věcí, 
v nichž figurují vysoce postavené osoby, 
s cílem upevnit důvěru občanů v právní stát 
a veřejné instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. s uspokojením bere na vědomí, že 8. s uspokojením bere na vědomí, že 
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Chorvatsko zavedlo pevný institucionální a 
právní rámec pro boj proti korupci; vyzývá 
chorvatské orgány, aby plně využily 
stávajících nástrojů pro zajištění 
nepředpojatých a úspěšných soudních 
stíhání i soudních rozsudků, včetně věcí, 
v nichž figurují vysoce postavené osoby, 
s cílem upevnit důvěru občanů v právní stát 
a veřejné instituce;

Chorvatsko zavedlo institucionální a právní 
rámec pro boj proti korupci, trvá však na 
tom, že politickou vůli k potírání korupce 
a účinnost a nezávislost soudnictví 
prokáže teprve důsledné vymáhání tohoto 
rámce, a to i v případech týkajících se 
vysoce postavených politiků a úředníků; 
vyzývá chorvatské orgány, aby zlepšily 
provádění právního rámce pro zajišťování 
a konfiskaci majetku včetně případů 
konfiskací nezaložených na odsuzujícím 
rozsudku a v souladu se zásadou 
„sledování peněz“; naléhavě vyzývá 
chorvatské orgány, aby plně využily 
stávajících nástrojů pro zajištění 
nepředpojatých a úspěšných soudních 
stíhání i soudních rozsudků, včetně věcí, 
v nichž figurují vysoce postavené osoby, 
s cílem upevnit důvěru občanů v právní stát 
a veřejné instituce; zdůrazňuje, že by měla 
být podporována nezávislá investigativní 
žurnalistika, neboť při odhalování 
korupce a organizovaného zločinu hraje 
zcela zásadní roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Chorvatsko, aby přijalo přísné 
právní přepisy v oblasti lobbování a 
přístupu k informacím, čímž upevní rámec 
prevence zaměřený proti korupci; vyzývá
vládu, aby zajistila fungování nově 
vytvořeného Výboru pro střet zájmů a plně 
provedla soubor právních předpisů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek a 
financování politických stran;

9. konstatuje, že Chorvatsko dosud účinně 
neprovedlo veškeré právní předpisy, které 
mají předcházet střetům zájmů; 
připomíná, že střety zájmů jsou zdrojem 
korupce, podvodů a špatného hospodaření 
s finančními prostředky; vyzývá 
Chorvatsko, aby přijalo přísné právní 
přepisy v oblasti lobbování a přístupu 
k informacím, čímž upevní rámec prevence 
zaměřený proti korupci a podvodům, 
zejména ve veřejné správě; vyzývá vládu, 
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aby zajistila fungování nově vytvořeného 
Výboru pro střet zájmů a v blízké 
budoucnosti vykázala výsledky a aby plně 
provedla soubor právních předpisů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek a 
financování politických stran a 
předvolebních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Chorvatsko, aby přijalo přísné 
právní přepisy v oblasti lobbování a 
přístupu k informacím, čímž upevní rámec 
prevence zaměřený proti korupci; vyzývá 
vládu, aby zajistila fungování nově 
vytvořeného Výboru pro střet zájmů a plně 
provedla soubor právních předpisů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek a 
financování politických stran;

9. vyzývá Chorvatsko, aby přijalo přísné 
právní přepisy v oblasti lobbování a 
přístupu k informacím, čímž upevní rámec 
prevence zaměřený proti korupci; vyzývá 
chorvatské orgány, aby zajistily fungování 
nově vytvořeného Výboru pro střet zájmů a 
plně provedly soubor právních předpisů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek a 
financování politických stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že korupce představuje 
v Chorvatsku i nadále vážný problém a že 
trestné činy, korupce a špatné 
hospodaření v Chorvatsku mezi lety 2001 
a 2010 údajně dosáhly hodnoty 
11,3 miliardy EUR; připomíná, že i 
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nadále musí být důsledně vymáhána 
opatření zaměřená proti podvodům a 
korupci; vyzývá proto Evropskou unii, aby 
ve spolupráci s chorvatskými orgány 
zřídila mechanismus sledování pro období 
po přistoupení, jehož cílem bude zhodnotit 
přinejmenším výsledky v případech střetů 
zájmů, korupce a organizovaného zločinu, 
jakož i provádění akčního plánu reformy 
soudnictví; podtrhuje, že takovýto 
mechanismus sledování a spolupráce je 
klíčový pro zajištění udržitelnosti opatření 
přijatých za účelem boje proti korupci a 
organizovanému zločinu a reformy 
soudnictví; zdůrazňuje, že takovýto 
mechanismus bude sloužit v první řadě 
chorvatským občanům a podpoří 
chorvatské orgány, aby plnily své závazky 
a pokračovaly v reformách;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám;

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování 
základních práv a bojovaly proti veškerým 
formám diskriminace a projevům 
nesnášenlivosti vůči národnostním 
menšinám, migrantům, lesbickým ženám, 
homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům i jiným menšinovým 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ivo Vajgl
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám;

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám; konstatuje, že 
některá vyjádření chorvatské katolické 
církve neodpovídají evropským 
standardům a respektu vůči různým 
menšinám, přičemž někteří z nejvyšších 
představitelů této církve v zemi pravidelně 
otevřeně slovně vyzývají k netoleranci vůči 
lesbám, homosexuálům, bisexuálům a 
transsexuálům;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám;

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám; dále vyzývá 
Chorvatsko, aby vytvářelo prostředí, které 
zajistí, že výše uvedené menšiny (např. 
lesby, homosexuálové, bisexuálové a 
transsexuálové) budou moci v souladu se 
zásadami Listiny základních práv EU 
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svobodně vyjadřovat své názory a 
přesvědčení;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám;

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, romské 
komunitě, migrantům, lesbickým ženám, 
homosexuálům, bisexuálům 
a transsexuálům i jiným menšinovým 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým skupinám;

10. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
bděle zajišťovaly plné dodržování lidských 
práv a bojovaly proti veškerým formám 
diskriminace a projevům nesnášenlivosti 
vůči národnostním menšinám, migrantům, 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům i jiným 
menšinovým a zranitelným skupinám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že v oblasti práv leseb, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 
došlo k podstatnému zlepšení, a to i co se 
týče zaměstnání a transgender osob; 
vyzývá nicméně Chorvatsko, aby zvážilo 
další zlepšení v právní oblasti, včetně 
zrušení požadavku, že chce-li daná osoba 
dosáhnout správním postupem změny 
pohlaví, musí napřed podstoupit 
chirurgický zákrok, a aby i nadále na 
všech budoucích akcích Pride zajišťovalo 
odpovídající policejní ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že Chorvatsko je 
náležitě připraveno na budoucí řízení a 
provádění operací financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU; vyzývá vládu, aby nadále posilovala 
správní kapacity odpovědných institucí, a 
to i na regionální a místní úrovni, v souladu 
s doporučeními zprávy Evropského 
účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro 
minimalizaci rizika korupce a zneužívání 

11. vyzývá vládu, aby posilovala správní 
kapacity institucí odpovědných za budoucí 
řízení a provádění operací financovaných 
ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti EU, a to i na regionální a 
místní úrovni, v souladu s doporučeními 
zprávy Evropského účetního dvora z roku 
2012; naléhavě vyzývá vládu, aby učinila 
vše pro minimalizaci rizika korupce a 
zneužívání fondů EU;
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fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že Chorvatsko je
náležitě připraveno na budoucí řízení a 
provádění operací financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU; vyzývá vládu, aby nadále posilovala 
správní kapacity odpovědných institucí, a 
to i na regionální a místní úrovni, v souladu 
s doporučeními zprávy Evropského 
účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro 
minimalizaci rizika korupce a zneužívání 
fondů EU;

11. poznamenává, že Chorvatsko se
náležitě připravuje na budoucí řízení a 
provádění operací financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU; vyzývá Chorvatsko, aby zajistilo 
vypracování projektů pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj (EFRR); vybízí
vládu, aby nadále posilovala správní 
kapacity odpovědných institucí, a to i na 
regionální a místní úrovni, v souladu 
s doporučeními zprávy Evropského 
účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro 
minimalizaci rizika korupce a zneužívání 
fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poznamenává, že Chorvatsko je 
náležitě připraveno na budoucí řízení a 
provádění operací financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU; vyzývá vládu, aby nadále posilovala 
správní kapacity odpovědných institucí, a 

11. poznamenává, že Chorvatsko je 
náležitě připraveno na budoucí řízení a 
provádění operací financovaných ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
EU; vyzývá vládu, aby nadále posilovala 
správní kapacity odpovědných institucí, a 
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to i na regionální a místní úrovni, v souladu 
s doporučeními zprávy Evropského 
účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro 
minimalizaci rizika korupce a zneužívání
fondů EU;

to i na regionální a místní úrovni, v souladu 
s doporučeními zprávy Evropského 
účetního dvora z roku 2012; naléhavě 
vyzývá vládu, aby učinila vše pro 
minimalizaci rizika korupce, podvodů a
nesrovnalostí v přidělování i využívání
fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; vyjadřuje se pochvalně k odhodlání 
vlády provést fiskální konsolidaci a
podnítit hospodářskou soutěž;

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; vyzývá vládu, aby pokračovala 
v politice fiskální konsolidace s cílem 
podnítit hospodářskou soutěž, a vítá účast 
Chorvatska v evropském semestru od 
ledna 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; vyjadřuje se pochvalně k odhodlání 
vlády provést fiskální konsolidaci a
podnítit hospodářskou soutěž;

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; vyjadřuje se pochvalně k odhodlání 
Chorvatska provést fiskální konsolidaci,
podnítit hospodářskou soutěž a udržet 
stabilitu bankovního odvětví; podporuje 



AM\924479CS.doc 21/34 PE504.085v01-00

CS

snahy zahrnout Chorvatsko do návrhů 
nařízení o TEN-T a nástroji pro propojení 
Evropy, aby se zajistilo včasné a účinné 
využití fondů EU s cílem zlepšit 
chorvatskou dopravní infrastrukturu a její 
propojení s členskými státy EU a zeměmi 
v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; vyjadřuje se pochvalně k odhodlání 
vlády provést fiskální konsolidaci a 
podnítit hospodářskou soutěž;

13. vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další 
strukturální reformy, které povedou 
k hospodářskému růstu a oživí pracovní 
trh; naléhavě vyzývá vládu, aby v plném 
rozsahu provedla iniciativu Small 
Business Act prostřednictvím vhodných 
politických kroků, jako je například 
uvolnění legislativního rámce, zlepšení 
přístupu k financování a podpora 
internacionalizace malých a středních 
podniků; vyjadřuje se pochvalně 
k odhodlání vlády provést fiskální 
konsolidaci a podnítit hospodářskou 
soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že zvláštní důraz je 
třeba klást na sociální a environmentální 
rozměr modernizace ekonomiky; vyzývá 
Chorvatsko, aby i nadále posilovalo 
sociální dialog a respektovalo sociální 
práva a práva odborových svazů;

14. je toho názoru, že zvláštní důraz je 
třeba klást na sociální a environmentální 
rozměr modernizace ekonomiky; vyzývá 
Chorvatsko, aby i nadále posilovalo 
sociální dialog a respektovalo sociální 
práva a práva odborových svazů; vyzývá 
chorvatské orgány, aby zajistily, že bude 
zaručena transparentnost v souvislosti 
s posuzováním dopadů rozsáhlých 
investičních projektů na životní prostředí; 
naléhavě vyzývá chorvatské orgány, aby 
ochranu životního prostředí vnímaly jako 
prioritu, zejména při územním plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je znepokojen tím, že navrhovaný 
právní předpis o strategických investicích 
není v souladu s evropskými normami; 
vyzývá chorvatskou vládu a parlament, 
aby jej přezkoumaly s ohledem na lepší 
ochranu základních práv, především 
vlastnických, a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby rozhodly o 
přechodných ustanoveních, kterými by 
omezily přístup chorvatské pracovní síly 
na své vnitrostátní trhy práce výhradně na 
základě faktických informací a pouze 
v případech závažného narušení 
pracovního trhu;

15. v souvislosti s přechodnými 
ustanoveními uvedenými v článku 18 aktu 
o přistoupení vyzývá členské státy, aby 
neomezovaly základní práva občanů 
Evropské unie víc, než je naprosto 
nezbytné; vyzývá členské státy zejména 
k tomu, aby využily přechodná 
ustanovení, která by omezila volný pohyb 
osob, výlučně na základě faktických 
informací a pouze v případech závažného 
narušení pracovního trhu; připomíná, že se 
ukázalo, že omezení přístupu na trhy 
práce v přechodných obdobích po 
předcházejících kolech rozšíření poškodilo 
prosperitu členských států ukládajících 
tato omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá vládu, aby zajistila splnění cílů 
stanovených roku 2012 pro nábor 
pohraniční policie a aby byla co nejdříve 
dokončena výstavba hraničních přechodů a 
Neumského koridoru;

16. vyzývá vládu, aby zajistila, že bude co 
nejdříve dokončena výstavba hraničních 
přechodů a Neumského koridoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti, s cílem urychleně 
vyřešit zbývající nedostatky zjištěné 
Komisí; důrazně apeluje na Chorvatsko a 
Srbsko, aby v dobré víře spolupracovaly 
při stíhání válečných zločinů s cílem 
dosáhnout spravedlnosti a opravdového 
usmíření v regionu; je v tomto ohledu 
znepokojen možnými nepříznivými 
důsledky zákona o zneplatnění určitých 
právních aktů soudních orgánů bývalé 
jugoslávské lidové armády, bývalé 
Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie a Socialistické republiky 
Srbsko;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Chorvatsko, aby zintenzívnilo 
na svém území úsilí při stíhání válečných 
zločinů, v souladu se strategií přijatou pro 
případy beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

18. vyzývá Chorvatsko, aby nadále 
spolupracovalo s Mezinárodním trestním 
tribunálem pro bývalou Jugoslávii a 
zintenzívnilo na svém území úsilí při 
vyšetřování a stíhání válečných zločinů, 
v souladu se strategií přijatou pro případy 
beztrestnosti; důrazně apeluje na 
Chorvatsko a Srbsko, aby v dobré víře 
spolupracovaly při stíhání válečných 
zločinů s cílem dosáhnout spravedlnosti a 
opravdového usmíření v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí chorvatské orgány, aby i nadále 
věnovaly zvláštní pozornost právům a 
sociálním podmínkám navracení
uprchlíků a vysídlených osob v souladu 
s cíli Sarajevského prohlášení;

19. připomíná chorvatským orgánům 
jejich právní závazek dodržovat práva 
vracejících se uprchlíků a vysídlených 
osob, především hledat účinná řešení 
neuzavřených sporů týkajících se majetku 
a bydlení, a vytvořit nezbytné materiální i 
sociální podmínky pro organizovaný a 
nerušený návrat srbských obyvatel, kteří 
z donucení či dobrovolně opustili 
Chorvatsko během závěrečných 
vojenských operací a po skončení války;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí chorvatské orgány, aby i nadále 
věnovaly zvláštní pozornost právům a 
sociálním podmínkám navracení uprchlíků 
a vysídlených osob v souladu s cíli 
Sarajevského prohlášení;

19. vyzývá chorvatské orgány, aby i nadále 
věnovaly zvláštní pozornost právům a 
sociálním podmínkám navracení uprchlíků 
a vysídlených osob v souladu s cíli 
Sarajevského prohlášení; nadále podporuje 
iniciativu RECOM (regionální komise pro 
pravdu a usmíření), která hledá způsoby, 
jak uznat utrpení a respektovat právo na 
pravdu a spravedlnost pro všechny oběti 
válečných zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
mají velkou hodnotu pro další státy, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU;

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
podnítí Chorvatsko k tomu, aby tyto 
dovednosti sdílelo s ostatními 
kandidátskými či případnými 
kandidátskými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
mají velkou hodnotu pro další státy, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU;

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
mají velkou hodnotu pro další státy, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU, a že se Chorvatsko o své zkušenosti 
podělí se zeměmi západního Balkánu a 
bude nadále posilovat regionální 
spolupráci, mj. v souladu s tzv. brdovským 
procesem;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
mají velkou hodnotu pro další státy, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU;

20. vybízí Chorvatsko, aby zaujalo aktivní 
úlohu v procesu stabilizace a evropské 
integrace zemí západního Balkánu; věří, že 
zkušenosti a praktické dovednosti 
Chorvatska nabyté během období 
transformace a přípravy na přistoupení 
mají velkou hodnotu pro další státy, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU; zastává názor, že role Chorvatska 
coby regionálního propagátora 
evropských hodnot a dalšího rozšiřování 
předpokládá dobré sousedské vztahy a 
snahu o usmíření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko, aby se v souladu 
s mezinárodními závazky, zásadou 
dobrých sousedských vztahů a regionální 
spolupráce aktivně věnovalo hledání řešení 
dosud nedořešených otázek, především 
v souvislosti s nástupnictvím; dále 
připomíná závazek Chorvatska, že otázky 
bilaterální povahy nesmí být využívány ke 
zpomalení integračního procesu
kandidátských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko, aby se v souladu 
s mezinárodními závazky, zásadou 
dobrých sousedských vztahů a regionální 
spolupráce aktivně věnovalo hledání řešení 
dosud nedořešených otázek; připomíná 
závazek Chorvatska, že otázky bilaterální 
povahy nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Ivo Vajgl
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko, aby se aktivně 
věnovalo hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či
se chystají požádat o členství v EU, a proto 
vyzývá chorvatské orgány, aby v plném 
rozsahu uskutečnily prohlášení o 
prosazování evropských hodnot 
v jihovýchodní Evropě, které dne 21. října 
2011 přijal chorvatský parlament; vyzývá 
všechny země daného regionu, aby 
bezodkladně přijaly a realizovaly obdobné 
postoje; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
v tomto ohledu podpořila všechny země 
daného regionu tím, že zřídí rozhodčí 
mechanismus pro řešení bilaterálních 
sporů, který by umožnil vyřešit významné 
spory transparentním a spravedlivým 
způsobem, aniž by došlo k narušení 
přístupových jednání a ratifikace smluv o 
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přistoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; v tomto 
ohledu vítá kroky, které podnikly vlády 
Chorvatska a Srbska k normalizaci 
vzájemných vztahů, a naléhavě vyzývá oba 
státy, aby zintenzívnily svou spolupráci; 
vyjadřuje rovněž naději, že i Slovinsko a 
Chorvatsko dospějí ke konstruktivnímu 
řešení svého sporu; připomíná, že otázky 
bilaterální povahy nesmí být využívány ke 
zpomalení integračního procesu zemí, které 
žádají či se chystají požádat o členství 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU; v této 



PE504.085v01-00 32/34 AM\924479CS.doc

CS

souvislosti požaduje, aby všechny členské 
státy, včetně všech sousedů, včas 
ratifikovaly Smlouvu o přistoupení 
Chorvatska;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU;

21. vyzývá Chorvatsko a jeho sousedy, aby 
se aktivně věnovali hledání řešení dosud 
nedořešených bilaterálních sporů; 
připomíná, že otázky bilaterální povahy 
nesmí být využívány ke zpomalení 
integračního procesu zemí, které žádají či 
se chystají požádat o členství v EU, a 
vybízí Chorvatsko, aby v regionální 
spolupráci hrálo i nadále konstruktivní 
roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Bernd Posselt

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyjadřuje chorvatským 
pozorovatelům v Evropském parlamentu 
uznání za jejich činnost a konstruktivní 
přínos a těší se, až po přistoupení 
Chorvatska k EU dne 1. července 2013 
přivítá chorvatské poslance;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. oceňuje práci Komise při usměrňování 
procesu přistoupení Chorvatska; žádá 
Komisi, aby zhodnotila výsledky tohoto 
postupu a vyvodila závěry v oblasti politik 
pro budoucí kandidátské země, jako je 
využívání souhrnného monitorovacího 
režimu v období mezi dokončením jednání 
a přistoupením;

22. oceňuje práci Komise při usměrňování 
procesu přistoupení Chorvatska; žádá 
Komisi, aby zhodnotila výsledky tohoto 
postupu a vyvodila závěry v oblasti politik 
pro budoucí kandidátské země, jako je 
využívání souhrnného monitorovacího 
režimu v období mezi dokončením jednání 
a přistoupením; vyzývá Komisi, aby 
zhodnotila zapojení občanské společnosti 
a parlamentu do celého procesu 
přistoupení a mohla si tak z něj vzít 
ponaučení pro současná i budoucí 
jednání; v této souvislosti především žádá 
Komisi o vypracování návrhů, jak do 
procesu přistoupení více zapojit 
občanskou společnost a parlamenty 
kandidátských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vybízí orgány, aby podporovaly 
svobodu projevu, včetně svobody a 
plurality sdělovacích prostředků; bere na 
vědomí, že v červenci 2012 byl přijat nový 
zákon o veřejnoprávních sdělovacích 
prostředcích; vybízí orgány, aby nadále 
usilovaly o zajištění nezávislosti 
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veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
na politickém či ekonomickém tlaku a o 
zvýšení jejich transparentnosti;

Or. en


