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Τροπολογία 1
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κροατίας έχει οριστεί για την 1η 
Ιουλίου 2013·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κροατίας έχει οριστεί για την 1η 
Ιουλίου 2013, υπό την προϋπόθεση της 
επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
κύρωσης

Or. en

Τροπολογία 2
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 κράτη μέλη 
και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη 
Συνθήκη Προσχώρησης και απομένει να 
πράξουν το ίδιο άλλα 7 κράτη μέλη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 21 κράτη μέλη 
και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη 
Συνθήκη Προσχώρησης και απομένει να 
πράξουν το ίδιο άλλα 6 κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 3
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 κράτη μέλη 
και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη 
Συνθήκη Προσχώρησης και απομένει να 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 κράτη μέλη 
και η Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη 
Συνθήκη Προσχώρησης και απομένει να 
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πράξουν το ίδιο άλλα 7 κράτη μέλη· πράξουν το ίδιο άλλα 5 κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 4
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ανυπομονεί να καλωσορίσει την 
Κροατία, ως το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ, 
την 1η Ιουλίου του 2013· εκφράζει την 
εμπιστοσύνη του στην ισχύ και την 
ωριμότητα της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην 
Κροατία, στην προσήλωση της χώρας 
αυτής στις ευρωπαϊκές αξίες και στην 
ικανότητά της να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος·

1. Looks forward to welcoming Croatia as 
the 28th Member of the EU on July 1, 
2013, μετά τη νομικώς δεσμευτική ψήφο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η 
Δεκεμβρίου 2011 δια της οποίας ενεκρίθη 
η ένταξη της Κροατίας και σύμφωνα με 
την ημερομηνία που έθεσε το ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη Συνθήκη Προσχώρησης; 
εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ισχύ 
και την ωριμότητα της δημοκρατίας και 
της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς 
στην Κροατία, στην προσήλωση της χώρας 
αυτής στις ευρωπαϊκές αξίες και στην 
ικανότητά της να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 5
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ανυπομονεί να καλωσορίσει την 
Κροατία, ως το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ, 
την 1η Ιουλίου του 2013· εκφράζει την 
εμπιστοσύνη του στην ισχύ και την 
ωριμότητα της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην 

1. Looks forward to welcoming Croatia as 
the 28th Member of the EU on July 1, 
2013, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης·
εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ισχύ 
και την ωριμότητα της δημοκρατίας και 
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Κροατία, στην προσήλωση της χώρας 
αυτής στις ευρωπαϊκές αξίες και στην 
ικανότητά της να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος·

της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς 
στην Κροατία, στην προσήλωση της χώρας 
αυτής στις ευρωπαϊκές αξίες και στην 
ικανότητά της να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Κροατία προβλέπεται 
πως θα υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της 
που εκκρεμούν, όσον αφορά τις τελικές 
προετοιμασίες για την προσχώρηση στην 
ΕΕ·

2. σημειώνει ότι η Κροατία προβλέπεται 
πως θα υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις 
υποχρεώσεις της που εκκρεμούν, όσον 
αφορά τις τελικές προετοιμασίες για την 
προσχώρηση στην ΕΕ, τονίζει όμως ότι 
χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες, 
ιδίως προκειμένου να ενισχυθεί το κράτος 
δικαίου και να καταπολεμηθεί η 
διαφθορά·

Or. en

Τροπολογία 7
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

3. Χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που 
επετέλεσε η Κροατία για να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και καλεί την κυβέρνηση να 
ρυθμίσει όλα τα θέματα που εκκρεμούν 
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έως την 1η Ιουλίου και να προωθήσει όλες 
τις άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· ενθαρρύνει την 
Κροατία να τηρήσει και να εκπληρώσει 
όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από 
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις , 
προκειμένου να είναι εντελώς έτοιμη ως 
κράτος μέλος και τούτο προς το 
συμφέρον τόσο της ιδίας όσο και της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις ενέργειες που τονίζονται στην συνολική 
έκθεση παρακολούθησης που δημοσίευσε 
η Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις 
άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· τονίζει ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί με διαφανή και χωρίς 
αποκλεισμούς τρόπο, με τη συμμετοχή 
του κροατικού κοινοβουλίου και της 
κοινωνίας των πολιτών στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 11
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
τις 10 συγκεκριμένες ενέργειες που 
τονίζονται στην συνολική έκθεση 
παρακολούθησης που δημοσίευσε η 
Επιτροπή και να προωθήσει όλες τις άλλες 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

3. καλεί την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν τις 10 
συγκεκριμένες ενέργειες που τονίζονται 
στην συνολική έκθεση παρακολούθησης 
που δημοσίευσε η Επιτροπή και να 
προωθήσει όλες τις άλλες αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 12
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να ενεργήσουν αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 13
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να ενεργήσουν αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 14
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 

4. σημειώνει ότι 21 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
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Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
6 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 15
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι 20 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
7 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

4. σημειώνει ότι 22 κράτη μέλη και η 
Κροατία έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη 
Προσχώρησης· καλεί τα κοινοβούλια των 
6 κρατών μελών που δεν το έχουν ακόμη 
πράξει να κυρώσουν τη Συνθήκη αυτή 
σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 16
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
προσχώρηση δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το τέλος μιας 
διαδικασίας, αλλά μάλλον ως ένα βήμα 
στην κατεύθυνση τόυ οικονομικού και 
διοικητικού εκσυγχρονισμού και ως 
ευκαιρία της οποίας τα οφέλη μπορούν να 
αποκτηθούν πλήρως μόνο με συνεχή 
δράση στο πεδίο της πολιτικής·

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
προσχώρηση δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το τέλος μιας 
διαδικασίας, αλλά μάλλον ως ένα βήμα 
στην κατεύθυνση τόυ οικονομικού και 
διοικητικού εκσυγχρονισμού και ως 
ευκαιρία της οποίας τα οφέλη μπορούν να 
αποκτηθούν πλήρως μόνο με συνεχή 
δράση στο πεδίο της πολιτικής· καλεί την 
Κροατία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους του ΜΠΒ
(Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας) στο 
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πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένταξη 
στην ΕΕ και της χρησιμοποίησης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 17
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
προσχώρηση δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το τέλος μιας 
διαδικασίας, αλλά μάλλον ως ένα βήμα 
στην κατεύθυνση του οικονομικού και 
διοικητικού εκσυγχρονισμού και ως 
ευκαιρία της οποίας τα οφέλη μπορούν να 
αποκτηθούν πλήρως μόνο με συνεχή 
δράση στο πεδίο της πολιτικής·

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 
προσχώρηση δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το τέλος μιας 
διαδικασίας, αλλά μάλλον ως ένα βήμα 
στην κατεύθυνση του οικονομικού,
διοικητικού και δικαστικού
εκσυγχρονισμού και ως ευκαιρία της 
οποίας τα οφέλη μπορούν να αποκτηθούν 
πλήρως μόνο με συνεχή δράση στο πεδίο 
της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας 
μιας επαγγελματικής, υπόλογης και 
ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
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δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας 
και της αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση 
του αριθμού των καθυστερούμενων 
υποθέσεων και την ενίσχυση της 
νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής 
των αποφάσεων· καλεί την Κροατία να 
ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος·

οικονομικής δραστηριότητας· καλεί την 
Κροατία να αναλάβει περαιτέρω δράση για 
τη βελτίωση της ανεξαρτησίας, της 
λογοδοσίας, της αμεροληψίας, του 
επαγγελματισμού και της αποδοτικότητας 
του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
με τη μείωση του αριθμού των 
καθυστερούμενων υποθέσεων και την 
ενίσχυση της νομοθεσίας για την επιβολή 
της εφαρμογής των αποφάσεων· καλεί την 
Κροατία να ολοκληρώσει και να 
εφαρμόσει τη στρατηγική της για τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 19
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει 
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 
δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας 
και της αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση 
του αριθμού των καθυστερούμενων 
υποθέσεων και την ενίσχυση της 
νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής 
των αποφάσεων· καλεί την Κροατία να 
ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος·

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει 
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 
δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας, 
της λογοδοσίας και της αποδοτικότητας 
του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
με τη μείωση του αριθμού των 
καθυστερούμενων υποθέσεων και την 
ενίσχυση της νομοθεσίας για την επιβολή 
της εφαρμογής των αποφάσεων· καλεί την 
Κροατία να εφαρμόσει τη στρατηγική της 
για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 20
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει 
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 
δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας 
και της αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση 
του αριθμού των καθυστερούμενων 
υποθέσεων και την ενίσχυση της 
νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής 
των αποφάσεων· καλεί την Κροατία να 
ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος·

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει 
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 
δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας, 
της λογοδοσίας και της αποδοτικότητας 
του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
με την εφαρμογή του νέου συστήματος 
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων για 
τους δικαστές και την περαιτέρω 
βελτίωση των επιδόσεων του νέου 
συστήματος κίνησης πειθαρχικών 
διαδικασιών, με τη μείωση του αριθμού 
των καθυστερούμενων υποθέσεων και την 
ενίσχυση της νομοθεσίας για την επιβολή 
της εφαρμογής των αποφάσεων· καλεί την 
Κροατία να ολοκληρώσει και να 
εφαρμόσει τη στρατηγική της για τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 21
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 

7. επαναλαμβάνει την ουσιαστική σημασία 
μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και 
ενός πραγματικού κράτους δικαίου για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των επενδύσεων και της 
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οικονομικής δραστηριότητας· ενθαρρύνει 
την Κροατία να αναλάβει περαιτέρω 
δράση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας 
και της αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση 
του αριθμού των καθυστερούμενων 
υποθέσεωνκαι την ενίσχυση της 
νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής 
των αποφάσεων· καλεί την Κροατία να 
ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος·

οικονομικής δραστηριότητας· καλεί την 
Κροατία να αναλάβει περαιτέρω δράση για 
τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της 
αποδοτικότητας του δικαστικού 
συστήματος, μεταξύ άλλων με τη μείωση 
του αριθμού των καθυστερούμενων 
υποθέσεωνκαι την ενίσχυση της 
νομοθεσίας για την επιβολή της εφαρμογής 
των αποφάσεων· καλεί την Κροατία να 
ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
Κροατία έχει σχηματίσει ένα ισχυρό 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τις 
αρχές της Κροατίας να κάνουν πλήρη 
χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή 
τους για να εξασφαλίσουν αμερόληπτες 
επιτυχημένες δικαστικές διαδικασίες και 
αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των 
υποθέσεων με σημαντική απήχηση, ώστε 
να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος δικαίου και στους δημόσιους 
θεσμούς·

8. σημειώνει ότι η Κροατία έχει 
σχηματίσει ένα γενικώς ικανοποιητικό
ισχυρό θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τις 
αρχές της Κροατίας να κλιμακώσουν 
περαιτέρω τον αγώνα τους κατά της 
διαφθοράς και να κάνουν πλήρη χρήση 
των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για 
να εξασφαλίσουν αμερόληπτες 
επιτυχημένες δικαστικές διαδικασίες και 
αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των 
υποθέσεων με σημαντική απήχηση, ώστε 
να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος δικαίου και στους δημόσιους 
θεσμούς·

Or. en

Τροπολογία 23
Monica Luisa Macovei



PE504.085v01-00 14/37 AM\924479EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
Κροατία έχει σχηματίσει ένα ισχυρό
θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τις 
αρχές της Κροατίας να κάνουν πλήρη 
χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή 
τους για να εξασφαλίσουν αμερόληπτες 
επιτυχημένες δικαστικές διαδικασίες και 
αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των 
υποθέσεων με σημαντική απήχηση, ώστε 
να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος δικαίου και στους δημόσιους 
θεσμούς·

8. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
Κροατία έχει σχηματίσει ένα θεσμικό και 
νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, επιμένει όμως ότι μόνο η 
αυστηρή εφαρμογή του, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους  υψηλού επιπέδου
πολιτικούς και υπαλλήλους, θα αποδείξει
τόσο την πολιτική βούληση για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς όσο και
την αποτελεσματικότητα και την 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·
καλεί τις αρχές της Κροατίας να 
βελτιώσουν την εφαρμογή του νομικού 
πλαισίου για την κατάσχεση και τη 
δήμευση των περιουσιακών στοιχείων, 
ακόμη και σε υποθέσεις που δεν 
βασίζονται σε καταδίκη, σύμφωνα με την
αρχή "της παρακολούθησης της 
διαδρομής του χρήματος"· καλεί τις 
αρχές της κροατίας να κάνουν πλήρη 
χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή 
τους για να εξασφαλίσουν αμερόληπτες 
επιτυχημένες δικαστικές διαδικασίες και 
αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των 
υποθέσεων με σημαντική απήχηση, ώστε 
να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος δικαίου και στους δημόσιους 
θεσμούς· υπογραμμίζει ότι η ανεξάρτητη
ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται, δεδομένου ότι είναι 
ζωτικής σημασίας στην αποκάλυψη της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος

Or. en

Τροπολογία 24
Monica Luisa Macovei



AM\924479EL.doc 15/37 PE504.085v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Κροατία να θέσει σε ισχύ 
ισχυρή νομοθεσία για τις ομάδες 
συμφερόντων και για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, εδραιώνοντας έτσι το 
πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς·
καλεί την κυβέρνηση να θέσει σε 
λειτουργία τη νεοϊδρυθείσα επιτροπή για 
τη σύγκρουση συμφερόντων και να 
εφαρμόσει πλήρως τη νομοθετική δέσμη 
για τις δημόσιες προμήθειες και τη 
χρηματοδότηση των κομμάτων·

9. επισημαίνει ότι η Κροατία δεν έχει 
εφαρμόσει αποτελεσματικά όλα τα νομικά
μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων
συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι οι
συγκρούσεις συμφερόντων είναι μια αιτία
διαφθοράς, απάτης και κακοδιαχείρισης
των πόρων· καλεί την Κροατία να θέσει σε 
ισχύ ισχυρή νομοθεσία για τις ομάδες 
συμφερόντων και για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, εδραιώνοντας έτσι το 
πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς
και της απάτης, ιδίως στη δημόσια 
διοίκηση· καλεί την κυβέρνηση να θέσει 
σε λειτουργία τη νεοϊδρυθείσα επιτροπή 
για τη σύγκρουση συμφερόντων, να 
σημειώσει στο πολύ εγγύς μέλλον 
επιδόσεις και να εφαρμόσει πλήρως τη 
νομοθετική δέσμη για τις δημόσιες 
προμήθειες και τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων και των 
προεκλογικών εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 25
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Κροατία να θέσει σε ισχύ 
ισχυρή νομοθεσία για τις ομάδες 
συμφερόντων και για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, εδραιώνοντας έτσι το 
πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς·
καλεί ινα θέσει σε λειτουργία τη 
νεοϊδρυθείσα επιτροπή για τη σύγκρουση 
συμφερόντων και να εφαρμόσει πλήρως τη 
νομοθετική δέσμη για τις δημόσιες 

9. καλεί την Κροατία να θέσει σε ισχύ 
ισχυρή νομοθεσία για τις ομάδες 
συμφερόντων και για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, εδραιώνοντας έτσι το 
πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς·
καλεί τις αρχές της Κροατίας να θέσουν
σε λειτουργία τη νεοϊδρυθείσα επιτροπή 
για τη σύγκρουση συμφερόντων και να 
εφαρμόσει πλήρως τη νομοθετική δέσμη 



PE504.085v01-00 16/37 AM\924479EL.doc

EL

προμήθειες και τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων·

για τις δημόσιες προμήθειες και τη 
χρηματοδότηση των κομμάτων·

Or. en

Τροπολογία 26
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. Επισημαίνει ότι η διαφθορά
εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα στην Κροατία και ότι όπως 
αναφέρεται, το έγκλημα, η διαφθορά και
η κακοδιαχείριση στη χώρα έχουν φτάσει 
στο ποσό των 11.3 δις ευρώ στην περίοδο 
2001- 2010· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα
κατά της απάτης και της διαφθοράς
πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 
αυστηρά·καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να θεσπίσει, σε συνεργασία με τις
κροατικές αρχές, έναν μεταενταξιακό 
μηχανισμό παρακολούθησης για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων, τουλάχιστο 
σε υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 
διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, 
καθώς σε σχέση με την εφαρμογή του
σχεδίου δράσης για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση· υπογραμμίζει ότι ένας 
τέτοιος μηχανισμός παρακολούθησης και
συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των
μέτρων που ελήφθησαν για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος και τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος· τονίζει ότι ένας τέτοιος 
μηχανισμός αποβαίνει κυρίως προς
όφελος των πολιτών της Κροατίας και
αποτελεί παράγοντα στήριξης για τις
κροατικές αρχές προκειμένου να
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να 
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συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 27
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων·

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 28
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
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μειονοτικών ομάδων· μειονοτικών ομάδων· επισημαίνει ότι 
ορισμένες δηλώσεις και δραστηριότητες
της Καθολικής Εκκλησίας στην Κροατία
δεν ενισχύουνβτα ευρωπαϊκά πρότυπα
και το σεβασμό των διαφόρων
μειονοτήτων, ενώ μερικοί από τους 
υψηλότερους εκπροσώπους της 
Εκκλησίας στη χώρα χρησιμποιούν 
τακτικά γλώσσα που αποτελεί ανοικτή 
έκκληση για μισαλλοδοξία έναντι των 
ατόμων ατόμων ΛΟΑΤ (λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και 
τρανσεξουαλικών)·

Or. en

Τροπολογία 29
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων·

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων· ; καλεί επιπλέον την 
Κροατία να προωθήσει ένα περιβάλλον 
που θα εξασφαλίζει ότι τα μέλη των
προαναφερθεισών μειονοτήτων (π.χ. 
άτομα ΛΟΑΤ) θα μπορούν να εκφράζουν
ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις
τους, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων·

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, κοινοτήτων Ρομά,
μεταναστών, των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών 
ατόμων και άλλων μειονοτικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 31
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών ομάδων·

10. καλεί τις κροατικές αρχές να 
παραμείνουν σε επαγρύπνηση ώστε να 
εξασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα όλες τις 
μορφές διακρίσεων και όλες τις πράξεις 
μισαλλοδοξίας εναντίον εθνικών 
μειονοτήτων, μεταναστών, των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων και άλλων 
μειονοτικών και ευάλωτων ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΤ έχουν σημειώσει σημαντική 
πρόοδο, μεταξύ άλλων και στον τομέα 
της απασχόλησης και σε σχέση με τα 
διαφυλικά άτομα· καλεί ωστόσο την
Κροατία να εξετάσει το ενδεχόμενο
περαιτέρω νομικών βελτιώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης
της απαίτησης χειρουργικής επέμβασης
στις διοικητικές διαδικασίες αλλαγής 
φύλου και να εξακολουθήσει να 
εξασφαλίζει επαρκή αστυνομική 
προστασία σε όλες τις εκδηλώσεις Pride
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι η Κροατία έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη 
μελλοντική διαχείριση και εκτέλεση 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την κυβέρνηση της 
Κροατίας να ενισχύσει τις διοικητικές 
ικανότητες των αρμόδιων οργανισμών, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 2012·

11. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει τις 
διοικητικές ικανότητες των οργάνων που 
είναι υπεύθυνα για τη μελλοντική 
διαχείριση και εκτέλεση επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, μεταξύ 
άλλων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 
2012· προτρέπει την κυβέρνηση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
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προτρέπει την κυβέρνηση να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς 
και κατάχρησης των πόρων της ΕΕ·

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
διαφθοράς και κατάχρησης των πόρων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι η Κροατία έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη 
μελλοντική διαχείριση και εκτέλεση 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την κυβέρνηση της 
Κροατίας να ενισχύσει τις διοικητικές 
ικανότητες των αρμόδιων οργανισμών, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 2012·
προτρέπει την κυβέρνηση να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς 
και κατάχρησης των πόρων της ΕΕ·

11. παρατηρεί ότι η Κροατία 
προετοιμάζεται κατάλληλα για τη 
μελλοντική διαχείριση και εκτέλεση 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την Κροατία να 
δημιουργήσει σχέδιο αγωγού για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)· ενθαρρύνει την 
κυβέρνηση της Κροατίας να ενισχύσει τις 
διοικητικές ικανότητες των αρμόδιων 
οργανισμών, σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
του 2012· προτρέπει την κυβέρνηση να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
διαφθοράς και κατάχρησης των πόρων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11



PE504.085v01-00 22/37 AM\924479EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παρατηρεί ότι η Κροατία έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη 
μελλοντική διαχείριση και εκτέλεση 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την κυβέρνηση της 
Κροατίας να ενισχύσει τις διοικητικές 
ικανότητες των αρμόδιων οργανισμών, σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 2012·
προτρέπει την κυβέρνηση να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς 
και κατάχρασης των πόρων της ΕΕ·

11. παρατηρεί ότι η Κροατία έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη 
μελλοντική διαχείριση και εκτέλεση 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· καλεί την κυβέρνηση της 
Κροατίας να ενισχύσει τις διοικητικές 
ικανότητες των αρμόδιων οργανισμών, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 2012· urges the 
Government to do its utmost do minimize 
the risk of corruption, απάτης και 
παρατυπιών τόσο στην κατανομή όσο και 
στη χρήση των πόρων της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 36
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας·
εκφράζει ικανοποίηση για την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 
προβεί σε δημοσιονομική εξυγίανση και 
να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα·

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας· καλεί 
την κυβέρνηση να συνεχίσει την πολιτική 
της για τη δημοσιονομική εξυγίανση και 
την ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και 
χαιρετίζει τη συμμετοχή της Κροατίας 
στο ευρωπαϊκό εξάμηνο από τον 
Ιανουάριο το 2013·

Or. en



AM\924479EL.doc 23/37 PE504.085v01-00

EL

Τροπολογία 37
Bernd Posselt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας·
εκφράζει ικανοποίηση για την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 
προβεί σε δημοσιονομική εξυγίανση και να 
δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα·

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας·
εκφράζει ικανοποίηση για την 
αποφασιστικότητα της Κροατίας να προβεί 
σε δημοσιονομική εξυγίανση και να δώσει 
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα καθώς 
και να κρατήσει σταθερό τον τραπεζικό 
τομέα· υποστηρίζει τις προσπάθειες για 
να συμπεριληφθεί η Κροατία στα σχέδια
κανονισμώνΔΕΔ-Μ και ΔΣΕ
(Διευκόλυνση "Συνδέοντας την 
Ευρώπη") προκειμένου να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση των 
πόρων της ΕΕ για τη βελτίωση των 
υποδομών μεταφορών της Κροατίας και 
των δεσμών της με τα κράτη μέλη της
ΕΕ, και τις χώρες της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 38
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας·
εκφράζει ικανοποίηση για την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 

13. ενθαρρύνει την Κροατία να 
πραγματοποιήσει και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας·
προτρέπει την κυβέρνηση να εφαρμόσει
πλήρως το νόμο για τις μικρές 
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προβεί σε δημοσιονομική εξυγίανση και να 
δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα·

επιχειρήσεις (Small Business Act) με τις 
κατάλληλες πολιτικές δράσεις, όπως η
χαλάρωση του νομοθετικού πλαισίου, η 
βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και η υποστήριξη της
διεθνοποίησης των ΜΜΕ· εκφράζει 
ικανοποίηση για την αποφασιστικότητα 
της κυβέρνησης να προβεί σε 
δημοσιονομική εξυγίανση και να δώσει 
ώθηση στην παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και την 
περιβαλλοντική διάσταση του οικονομικού 
εκσυγχρονισμού· προτρέπει την Κροατία 
να συνεχίσει να ενισχύει τον κοινωνικό 
διάλογο και να προστατέψει τα κοινωνικά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα·

14. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και την 
περιβαλλοντική διάσταση του οικονομικού
εκσυγχρονισμού· προτρέπει την Κροατία 
να συνεχίσει να ενισχύει τον κοινωνικό 
διάλογο και να προστατέψει τα κοινωνικά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα· καλεί τις
κροατικές αρχές να φροντίσουν ώστε να 
υπάρχει διαφάνεια στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων των 
επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης 
κλίμακας· προτρέπει τις κροατικές αρχές
να δώσουν προτεραιότητα στην
προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως στον 
τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. εκφράζει την ανησυχία του γιατί ο 
προτεινόμενος νόμος για τις στρατηγικές
επενδύσεις δεν ευθυγραμμίζεται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί την κροατική 
κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να
αναθεωρήσουν το νόμο αυτό με στόχο 
την καλύτερη προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, και του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν 
σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για 
τον περιορισμό της πρόσβασης των 
κροατών εργαζομένων στις εθνικές 
αγορές εργασίας τους αυστηρά και μόνο
στη βάση αντικειμενικών πληροφοριών και 
μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αναταραχής 
στην αγορά εργασίας·

15. όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 της πράξης 
Προσχώρησης, καλεί τα κράτη μέλη να 
μην περιορίζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών πέραν του 
απολύτως αναγκαίου· καλεί ιδιαίτερα τα 
κράτη μέλη να κάνουν χρήση των 
μεταβατικών μέτρων για τον περιορισμό 
της ελεύθερης διακίνησης αποκλειστικά
στη βάση αντικειμενικών πληροφοριών και 
μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αναταραχής 
στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι ο 
περιορισμός της πρόσβασης στις αγορές 
εργασίας τους κατά τη διάρκεια των 
μεταβατικών περιόδων μετά από τις 
προηγούμενες διευρύνσεις έχει αποδειχθεί 
επιζήμιος για την ευημερία των κρατών 
μελών που θέτουν σε εφαρμογή τους 
περιορισμούς·
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Or. en

Τροπολογία 42
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει 
την επίτευξη των στόχων του 2012 
σχετικά με την πρόσληψη 
συνοριοφυλάκων, καθώς και την 
ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στις 
συνοριακές διαβάσεις του διαδρόμου του 
Νέουμ το συντομότερο δυνατό·

16. καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει  
την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στις 
συνοριακές διαβάσεις του διαδρόμου του 
Νέουμ το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

18. καλεί την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν σύντομα οι παραλείψεις 
που εντόπισε η Επιτροπή· ζητεί θερμά από 
την Κροατία και τη Σερβία να 
συνεργαστούν με καλή πίστη στη δίωξη 
των εγκλημάτων πολέμου, ώστε να 
αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει δυνατή η 
συμφιλίωση στην περιοχή· εκφράζει 
σχετικά την ανησυχία του για τις πιθανές
αρνητικές συνέπειες του νόμου περί 
ακύρωσης ορισμένων νομικών πράξεων 
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των δικαστικών οργάνων του πρώην
Γιουγκοσλαβικού Εθνικού Στρατού, της 
πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της 
Δημοκρατίας της Σερβίας·

Or. en

Τροπολογία 44
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

18. καλεί την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 45
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 

18. καλεί την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
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δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή· δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 46
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

18. καλεί την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 47
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Κροατία να εντείνει τις 
προσπάθειες για τη δίωξη των 
εγκληματιών πολέμου, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που εγκρίθηκε σχετικά με την 
ατιμωρησία· ζητεί θερμά από την Κροατία 
και τη Σερβία να συνεργαστούν με καλή 
πίστη στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, 
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

18. προτρέπει την Κροατία να 
εξακολουθήσει συνεργαζόμενη με το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΠΓ) και να 
εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση 
και τη δίωξη των εγκληματιών πολέμου, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής που 
εγκρίθηκε σχετικά με την ατιμωρησία·
ζητεί θερμά από την Κροατία και τη 
Σερβία να συνεργαστούν με καλή πίστη
στη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, ώστε 
να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει 
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δυνατή η συμφιλίωση στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 48
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να 
συνεχίσουν να αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στα δικαιώματα και τις 
κοινωνικές συνθήκες των προσφύγων και 
των εκτοπισμένων που επιστρέφουν, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
διαδικασίας της Διακήρυξης του 
Σεράγεβο·

19. Υπενθυμίζει στις κροατικές αρχές τη
νομική υποχρέωση τους να εκπληρώσουν
τα δικαιώματα επιστροφής των
προσφύγων και των εκτοπισμένων, ιδίως 
με την εξεύρεση αποτελεσματικών
λύσεων σε εκκρεμή ζητήματα
ιδιοκτησίας και στέγασης, καθώς και με 
τη δημιουργία του απαραίτητου υλικού
και των κοινωνικών συνθηκών για την 
οργανωμένη και αδιατάρακτη επιστροφή
του σερβικού πληθυσμού, που βίαια ή
εθελοντικά εγκατέλειψε την Κροατία
κατά τη διάρκεια και μετά την 
ολοκλήρωση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων του πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 49
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να 
συνεχίσουν να αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στα δικαιώματα και τις 
κοινωνικές συνθήκες των προσφύγων και 
των εκτοπισμένων που επιστρέφουν, 
σύμφωνα με τους στόχους της διαδικασίας 

19. καλεί τις κροατικές αρχές να 
συνεχίσουν να αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στα δικαιώματα και τις 
κοινωνικές συνθήκες των προσφύγων και 
των εκτοπισμένων που επιστρέφουν, 
σύμφωνα με τους στόχους της διαδικασίας 
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της Διακήρυξης του Σαράγεβο· της Διακήρυξης του Σαράγεβο·
εξακολουθεί να υποστηρίζει την 
πρωτοβουλία RECOM (Περιφερειακή 
Επιτροπή για την Αλήθεια και τη 
Συμφιλίωση) για την αναζήτηση τρόπων 
αναγνώρισης του πόνου και σεβασμού
του δικαιώματος στην αλήθεια και τη 
δικαιοσύνη όλων των θυμάτων των
εγκλημάτων πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 50
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία 
για άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για 
ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην 
Ένωση·

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, ενθαρρύνει την Κροατία 
να μοιραστεί να μοιραστεί την πείρα αυτή 
με άλλες υποψήφιες και δυνάμει 
υποψήφιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 51
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
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ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία 
για άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για 
ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην 
Ένωση·

ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία 
για άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για 
ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην 
Ένωση, και ότι η Κροατία θα μοιραστεί 
τις εμπειρίες της με τις χώρες της Δ. 
Βαλκανικής και θα συνεχίσει να ενισχύει 
την περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ 
άλλων και σύμφωνα με τη διαδικασία 
Brdo·

Or. en

Τροπολογία 52
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία 
για άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για 
ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην 
Ένωση·

20. ενθαρρύνει την Κροατία να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
σταθεροποίησης και ενσωμάτωσης στην 
ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων·
πιστεύει ότι η πείρα και η 
εμπειρογνωμοσύνη της Κροατίας, που 
συσσωρεύθηκε στη διάρκεια της 
μεταμόρφωσης και της ενταξιακής 
διαδικασίας της, θα έχει μεγάλη σημασία 
για άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για 
ένταξη ή επιθυμούν να ενταχθούν στην 
Ένωση· είναι της γνώμης ότι ο ρόλος της 
Κροατίας ως περιφερειακού υποστηρικτή
των ευρωπαϊκών αξιών και η περαιτέρω
διεύρυνση προϋποθέτουν σχέσεις καλής 
γειτονίας και την επιδίωξη της 
συμφιλίωσης·

Or. en
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Τροπολογία 53
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία να 
δραστηριοποιηθεί στην επίλυση των 
θεμάτων που εκκρεμούν, ιδίως θεμάτων 
διαδοχής, σύμφωνα με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις, και τις αρχές σχέσεων καλής 
γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας·
υπενθυμίζει τη δέσμευση της Κροατίας 
ότι οι διμερείς διαφορές δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της 
ενταξιακής διαδικασίας  των υποψήφιων 
χωρών

Or. en

Τροπολογία 54
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία να 
δραστηριοποιηθεί στην επίλυση των 
θεμάτων που εκκρεμούν, σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις, και τις αρχές 
σχέσεων καλής γειτονίας και 
περιφερειακής συνεργασίας· υπενθυμίζει 
τη δέσμευση της Κροατίας ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 55
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία  να 
δραστηριοποιηθεί στην επίλυση των 
ενδεχόμενων διμερών διαφορών τους·
υπενθυμίζει ότι οι διμερείς διαφορές δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
παρεμπόδιση της ενταξιακής διαδικασίας 
σημερινών ή μελλοντικών υποψήφιων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· recalls that issues of a 
bilateral nature must not be used to impede 
the integration processes of current or 
future applicant countries και καλεί ως εκ 
τούτου τις κροατικές αρχές να
εφαρμόσουν πλήρως τη Διακήρυξη για 
την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που 
εγκρίθηκε από το κροατικό κοινοβούλιο
στις 21 Οκτωβρίου 2011· καλεί όλες τις 
χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν και 
να εφαρμόσουν παρόμοιες θέσεις χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση· προτρέπει την 
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Επιτροπή να βοηθήσει σχετικά όλες τις 
χώρες της περιοχής με τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού διαιτησίας για τις 
διμερείς διαφορές που θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση σημαντικών συγκρούσεων
με διαφανή και δίκαιο τρόπο, χωρίς να 
διαταράσσεται η διαδικασία των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και οι 
επικυρώσεις της συνθήκης 
προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 57
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· χαιρετίζει εν προκειμένω 
τα μέτρα που ανέλαβε η κυβέρνηση της 
Κροατίας και η κυβέρνηση της Σερβίας
για την εξομάλυνση των σχέσεων και 
καλεί αμφότερα τα κράτη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους· εκφράζει επίσης την
ελπίδα ότι η Σλοβενία και η Κροατία θα
εξεύρουνί μια λύση στη διαφορά τους με
εποικοδομητικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι οι 
διμερείς διαφορές δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της 
ενταξιακής διαδικασίας σημερινών ή 
μελλοντικών υποψήφιων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 58
Bernd Posselt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών· ζητεί στο πλαίσιο 
αυτό από όλα τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των
γειτόνων, να κυρώσουν τη Συνθήκη
Προσχώρησης της Κροατίας εγκαίρως·

Or. en

Τροπολογία 59
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών·

21. καλεί την Κροατία και τις γειτονικές 
προς αυτήν χώρες να δραστηριοποιηθούν 
στην επίλυση των ενδεχόμενων διμερών 
διαφορών τους· υπενθυμίζει ότι οι διμερείς 
διαφορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την παρεμπόδιση της ενταξιακής 
διαδικασίας σημερινών ή μελλοντικών 
υποψήφιων χωρών· ενθαρρύνει την 
Κροατία να συνεχίσει να διαδραματίζει
έναν εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο 
της περιφερειακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 60
Bernd Posselt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. . αναγνωρίζει τις δραστηριότητες
και την εποικοδομητική συμβολή των
βουλευτών παρατηρητών της Κροατίας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
προσδοκά να καλωσορίσει τους 
βουλευτές από την Κροατία αμέσως μετά 
την ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ την 1η 
Ιουλίου·

Or. en

Τροπολογία 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκτιμά το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά την καθοδήγηση της ενταξιακής 
διαδικασίας της Κροατίας· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τη δραστηριότητα 
αυτήν και να αντλήσει διδάγματα 
πολιτικής για τις μελλοντικές υποψήφιες 
χώρες, όπως η χρήση του καθεστώτος 
συνολικής παρακολούθησης κατά την 
περίοδο ανάμεσα στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και την προσχώρηση·

22. εκτιμά το έργο της Επιτροπής όσον 
αφορά την καθοδήγηση της ενταξιακής 
διαδικασίας της Κροατίας· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τη δραστηριότητα 
αυτήν και να αντλήσει διδάγματα 
πολιτικής για τις μελλοντικές υποψήφιες 
χώρες, όπως η χρήση του καθεστώτος 
συνολικής παρακολούθησης κατά την 
περίοδο ανάμεσα στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και την προσχώρηση·
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
και του κοινοβουλίου σε όλη την 
ενταξιακή διαδικασία προκειμένου να
αντλήσουν διδάγματα για την τρέχουσα
και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις· σε 
αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή
να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτίωση 
της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών των υποψήφιων χωρών και των 
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κοινοβουλίων στη διαδικασία 
προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 62
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. ενθαρρύνει τις αρχές να 
προωθήσουν την ελευθερία της 
έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης· αναγνωρίζει ότι ο 
νέος νόμος για το δημόσιο 
ραδιοτηλεοπτικό τομέα ενεκρίθη τον 
Ιούλιο του 2012· ενθαρρύνει τις αρχές να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα χωρίς
πολιτική ή οικονομική πίεση και την 
αύξηση της διαφάνειας του

Or. en


