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Tarkistus 1
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kroatiasta tulee 
EU:n jäsenvaltio 1. heinäkuuta 2013;

A. ottaa huomioon, että Kroatiasta tulee 
EU:n jäsenvaltio 1. heinäkuuta 2013, 
mikäli ratifiointimenettelyt saatetaan 
menestyksekkäästi päätökseen;

Or. en

Tarkistus 2
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat ratifioineet 
liittymissopimuksen ja että 7 jäsenvaltion
ratifiointi puuttuu vielä;

B. panee merkille, että 21 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat ratifioineet 
liittymissopimuksen ja että 6 jäsenvaltion
ratifiointi puuttuu vielä;

Or. en

Tarkistus 3
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat ratifioineet 
liittymissopimuksen ja että 7 jäsenvaltion

B. panee merkille, että 22 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat ratifioineet 
liittymissopimuksen ja että 5 jäsenvaltion
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ratifiointi puuttuu vielä; ratifiointi puuttuu vielä;

Or. en

Tarkistus 4
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on iloinen voidessaan toivottaa Kroatian 
1. heinäkuuta 2013 tervetulleeksi EU:n 
28. jäsenvaltioksi; luottaa siihen, että 
Kroatia on vahva ja valmis demokratia ja 
sosiaalisen markkinatalouden maa ja että se 
vaalii unionin arvoja ja kykenee täyttämään 
jäsenyysvelvoitteensa;

1. on iloinen voidessaan toivottaa Kroatian 
1. heinäkuuta 2013 tervetulleeksi EU:n 
28. jäsenvaltioksi, koska Euroopan 
parlamentti on 1. joulukuuta 2011 
antanut Kroatian jäsenyyden 
hyväksymistä koskevan oikeudellisesti 
sitovan päätöksen liittymissopimukseen 
sisältyvän liittymispäivämäärää koskevan 
Eurooppa-neuvoston päätöksen 
mukaisesti; luottaa siihen, että Kroatia on 
vahva ja valmis demokratia ja sosiaalisen 
markkinatalouden maa ja että se vaalii 
unionin arvoja ja kykenee täyttämään 
jäsenyysvelvoitteensa;

Or. en

Tarkistus 5
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on iloinen voidessaan toivottaa Kroatian 
1. heinäkuuta 2013 tervetulleeksi EU:n 
28. jäsenvaltioksi; luottaa siihen, että 
Kroatia on vahva ja valmis demokratia ja 
sosiaalisen markkinatalouden maa ja että se 
vaalii unionin arvoja ja kykenee täyttämään 
jäsenyysvelvoitteensa;

1. on iloinen voidessaan toivottaa Kroatian 
1. heinäkuuta 2013 tervetulleeksi EU:n 
28. jäsenvaltioksi, mikäli 
ratifiointimenettelyt saatetaan 
onnistuneesti päätökseen; luottaa siihen, 
että Kroatia on vahva ja valmis demokratia 
ja sosiaalisen markkinatalouden maa ja että 
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se vaalii unionin arvoja ja kykenee 
täyttämään jäsenyysvelvoitteensa;

Or. en

Tarkistus 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että Kroatia pystynee täyttämään 
loputkin jäsenyysvalmistelujen 
vaatimuksista;

2. toteaa, että Kroatia pystynee suurelta 
osin täyttämään loputkin 
jäsenyysvalmistelujen vaatimuksista, mutta 
korostaa, että toimia on tehostettava 
erityisesti oikeusvaltion periaatteiden 
vahvistamisen ja korruption torjunnan 
aloilla; 

Or. en

Tarkistus 7
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

3. pitää myönteisenä Kroatian merkittävää
edistymistä komission kattavassa 
seurantaraportissa mainittujen
10 erityistehtävän toteuttamisessa ja 
kehottaa Kroatian hallitusta ratkaisemaan 
kaikki avoinna olevat kysymykset 
1. heinäkuuta 2013 mennessä ja viemään 
eteenpäin kaikkia muita tarpeellisia 
uudistuksia;

Or. en
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Tarkistus 8
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut 
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut erityistehtävät
ja viemään eteenpäin kaikkia muita 
tarpeellisia uudistuksia; kehottaa Kroatiaa 
täyttämään kaikki liittymisneuvotteluihin 
liittyvät sitoumuksensa ja noudattamaan 
niitä, jotta Kroatia voi olla täysin 
valmistautunut uusi jäsenvaltio, mikä on 
sekä Kroatian että EU:n etujen mukaista;

Or. en

Tarkistus 9
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut 
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut tehtävät ja 
viemään eteenpäin kaikkia muita 
tarpeellisia uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta



AM\924479FI.doc 7/35 PE504.085v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut 
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut 
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia; 
korostaa, että mainittu prosessi olisi 
toteuttava avoimesti ja kaikkien 
asianomaisten kesken siten, että Kroatian 
parlamentti ja kansalaisyhteiskunta 
osallistuvat siihen mahdollisimman 
laajasti;

Or. en

Tarkistus 11
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa Kroatian hallitusta saattamaan 
loppuun komission kattavassa 
seurantaraportissa mainitut 
10 erityistehtävää ja viemään eteenpäin 
kaikkia muita tarpeellisia uudistuksia;

3. kehottaa Kroatian hallitusta ja 
parlamenttia saattamaan loppuun 
komission kattavassa seurantaraportissa 
mainitut 10 erityistehtävää ja viemään 
eteenpäin kaikkia muita tarpeellisia 
uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 12
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
4 kohta



PE504.085v01-00 8/35 AM\924479FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 7 
jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 
7 jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen ja 
toimimaan sen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 7 
jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 
7 jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen ja 
toimimaan sen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 14
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 7 
jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;

4. panee merkille, että 21 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 
6 jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;
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Or. en

Tarkistus 15
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että 20 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 7 
jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;

4. panee merkille, että 22 jäsenvaltiota ja 
Kroatia ovat jo ratifioineet 
liittymissopimuksen; kehottaa niiden 
5 jäsenvaltion parlamentteja, joissa asia on 
vielä kesken, ratifioimaan sopimuksen 
määräaikojen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 16
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toistaa kantansa, että liittymistä ei pidä 
tulkita prosessin päättymiseksi vaan se on 
katsottava pikemminkin etenemiseksi 
talouden ja hallinnon uudistamisessa sekä 
mahdollisuudeksi, josta saadaan kaikki 
hyöty vain jatkuvien poliittisten 
ponnistelujen avulla;

5. toistaa kantansa, että liittymistä ei pidä 
tulkita prosessin päättymiseksi vaan se on 
katsottava pikemminkin etenemiseksi 
talouden ja hallinnon uudistamisessa sekä 
mahdollisuudeksi, josta saadaan kaikki 
hyöty vain jatkuvien poliittisten 
ponnistelujen avulla; kehottaa Kroatiaa 
jatkamaan liittymistä valmistelevan 
välineen tehokasta käyttämistä, jotta 
Kroatia voi valmistautua EU:n 
jäsenyyteen ja rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varojen 
hyödyntämiseen;

Or. en
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Tarkistus 17
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toistaa kantansa, että liittymistä ei pidä 
tulkita prosessin päättymiseksi vaan se on 
katsottava pikemminkin etenemiseksi 
talouden ja hallinnon uudistamisessa sekä 
mahdollisuudeksi, josta saadaan kaikki 
hyöty vain jatkuvien poliittisten 
ponnistelujen avulla;

5. toistaa kantansa, että liittymistä ei pidä 
tulkita prosessin päättymiseksi vaan se on 
katsottava pikemminkin etenemiseksi 
talouden, hallinnon ja oikeuslaitoksen
uudistamisessa sekä mahdollisuudeksi, 
josta saadaan kaikki hyöty vain jatkuvien 
poliittisten ponnistelujen avulla;

Or. en

Tarkistus 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja 
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;

7. muistuttaa, että riippumaton 
oikeuslaitos, asiantunteva, 
vastuuvelvollinen ja riippumaton julkinen 
hallinto ja oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen ovat keskeisiä tekijöitä 
demokratian lujittamisessa sekä 
investointien ja taloudellisen toiminnan 
tukemisessa; kehottaa Kroatiaa 
toteuttamaan uusia toimia 
oikeuslaitoksensa riippumattomuuden, 
vastuuvelvollisuuden, puolueettomuuden, 
ammattimaisuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja 
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;
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Or. en

Tarkistus 19
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden
ja tehokkuuden lisäämiseksi, muun muassa 
purkamaan tuomioistuimiin kertynyttä 
ruuhkaa ja ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa panemaan täytäntöön 
oikeuslaitoksen uudistamista koskevan 
strategian;

Or. en

Tarkistus 20
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden, tehokkuuden ja
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lisäämiseksi, muun muassa purkamaan
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja 
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;

vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi 
panemalla täytäntöön muun muassa 
äskettäin säädetyn tuomarien 
varallisuuden ilmoitusvelvollisuuden ja 
parantamalle edelleen uutta 
kurinpitomenettelyjärjestelmää muun 
muassa purkamalla tuomioistuimiin 
kertynyttä ruuhkaa ja ajantasaistamalla
päätösten täytäntöönpanoa koskevaa 
lainsäädäntöä; kehottaa Kroatiaa 
saattamaan valmiiksi ja panemaan 
täytäntöön oikeuslaitoksen uudistamista 
koskevan strategian; kehottaa Kroatiaa 
saattamaan valmiiksi ja panemaan 
täytäntöön oikeuslaitoksen uudistamista 
koskevan strategian;

Or. en

Tarkistus 21
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä;
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja 
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;

7. muistuttaa, että riippumaton oikeuslaitos 
ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
ovat keskeisiä tekijöitä demokratian 
lujittamisessa sekä investointien ja 
taloudellisen toiminnan tukemisessa; 
kehottaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
toimia oikeuslaitoksensa 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi, muun muassa purkamaan 
tuomioistuimiin kertynyttä ruuhkaa ja 
ajantasaistamaan päätösten 
täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä; 
kehottaa Kroatiaa saattamaan valmiiksi ja 
panemaan täytäntöön oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevan strategian;

Or. en
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Tarkistus 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia 
on luonut vahvan institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksen korruption 
torjumiseksi; kehottaa Kroatian 
viranomaisia käyttämään täysitehoisesti 
nykyisiä välineitä, jotta voidaan varmistaa 
puolueettomat syytemenettelyt ja tuomiot, 
myös suurta julkisuutta saavissa 
tapauksissa, sekä vahvistaa kansalaisten 
luottamusta oikeusvaltioon ja julkisiin 
elimiin;

8. panee merkille, että Kroatia on luonut 
yleensä ottaen tyydyttävän
institutionaalisen ja oikeudellisen kehyksen 
korruption torjumiseksi; kehottaa Kroatian 
viranomaisia tehostamaan edelleen 
korruption torjuntaa ja käyttämään 
täysitehoisesti nykyisiä välineitä, jotta 
voidaan varmistaa puolueettomat 
syytemenettelyt ja tuomiot, myös suurta 
julkisuutta saavissa tapauksissa, sekä 
vahvistaa kansalaisten luottamusta 
oikeusvaltioon ja julkisiin elimiin;

Or. en

Tarkistus 23
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia 
on luonut vahvan institutionaalisen ja 
oikeudellisen kehyksen korruption 
torjumiseksi; kehottaa Kroatian 
viranomaisia käyttämään täysitehoisesti 
nykyisiä välineitä, jotta voidaan varmistaa 
puolueettomat syytemenettelyt ja tuomiot, 
myös suurta julkisuutta saavissa 
tapauksissa, sekä vahvistaa kansalaisten 
luottamusta oikeusvaltioon ja julkisiin 
elimiin;

8. panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia 
on luonut institutionaalisen ja oikeudellisen 
kehyksen korruption torjumiseksi, mutta 
painottaa, että vain sen tiukalla 
täytäntöönpanolla, korkean tason 
poliitikot ja virkamiehet mukaan lukien, 
voidaan todistaa sekä poliittinen tahto 
torjua korruptiota että oikeuslaitoksen 
tehokkuus ja riippumattomuus; kehottaa 
Kroatian viranomaisia tehostamaan 
omaisuuden takavarikointia ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
oikeuskehyksen täytäntöönpanoa 
"rahavirtojen seuraamisen" periaatteen 
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mukaisesti muissa kuin tuomioon 
perustuvissa tapauksissa; kehottaa 
Kroatian viranomaisia käyttämään 
täysitehoisesti nykyisiä välineitä, jotta 
voidaan varmistaa puolueettomat 
syytemenettelyt ja tuomiot, myös suurta 
julkisuutta saavissa tapauksissa, sekä 
vahvistaa kansalaisten luottamusta 
oikeusvaltioon ja julkisiin elimiin; 
korostaa, että olisi edistettävä 
riippumatonta tutkivaa journalismia, 
koska se edistää ratkaisevalla tavalla 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden paljastamista;

Or. en

Tarkistus 24
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Kroatiaa antamaan tehokkaita 
säännöksiä lobbauksesta ja tietojen 
saannista ja vahvistamaan näin korruption 
torjunnan puitteita; kehottaa hallitusta 
saattamaan uuden eturistiriitoja 
käsittelevän komitean toimintavalmiiksi ja 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
julkisia hankintoja ja puoluerahoitusta 
koskevan lainsäädäntöpaketin;

9. toteaa, että Kroatia ei ole pannut 
tehokkaasti täytäntöön kaikkia 
eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia 
oikeustoimia; muistuttaa, että 
eturistiriidat aiheuttavat korruptiota, 
petoksia ja varojen väärinkäyttöä;
kehottaa Kroatiaa antamaan tehokkaita 
säännöksiä lobbauksesta ja tietojen 
saannista ja vahvistamaan näin korruption 
ja petosten torjunnan puitteita erityisesti
hallinnossa; kehottaa hallitusta saattamaan 
uuden eturistiriitoja käsittelevän komitean 
toimintavalmiiksi ja esittämään 
konkreettisia tuloksia jo 
lähitulevaisuudessa, ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön julkisia 
hankintoja, puoluerahoitusta ja 
vaalirahoitusta koskevan 
lainsäädäntöpaketin;

Or. en
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Tarkistus 25
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Kroatiaa antamaan tehokkaita 
säännöksiä lobbauksesta ja tietojen 
saannista ja vahvistamaan näin korruption 
torjunnan puitteita; kehottaa hallitusta
saattamaan uuden eturistiriitoja 
käsittelevän komitean toimintavalmiiksi ja 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
julkisia hankintoja ja puoluerahoitusta 
koskevan lainsäädäntöpaketin;

9. kehottaa Kroatiaa antamaan tehokkaita 
säännöksiä lobbauksesta ja tietojen 
saannista ja vahvistamaan näin korruption 
torjunnan puitteita; kehottaa Kroatian 
viranomaisia saattamaan uuden 
eturistiriitoja käsittelevän komitean 
toimintavalmiiksi ja panemaan
täysimääräisesti täytäntöön julkisia 
hankintoja ja puoluerahoitusta koskevan 
lainsäädäntöpaketin;

Or. en

Tarkistus 26
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toteaa, että korruptio on edelleen 
vakava ongelma Kroatiassa ja että 
rikollisuus, korruptio ja väärinkäytökset 
nousivat Kroatiassa 11,3 miljardiin 
euroon vuosien 2001 ja 2010 välisenä 
aikana; muistuttaa, että petosten ja 
korruption tehokasta torjuntaa on 
jatkettava; kehottaa näin ollen Euroopan 
unionia perustamaan yhteistyössä 
Kroatian viranomaisten kanssa liittymisen 
jälkeen sovellettavan 
seurantamekanismin, jonka avulla 
arvioidaan ainakin eturistiriitoja, 
korruptiota ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta sekä oikeuslaitoksen 
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uudistamissuunnitelman 
täytäntöönpanoa; korostaa, että seuranta-
ja yhteisyömekanismi on tärkeä, jotta 
voidaan varmistaa korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntatoimien sekä oikeuslaitoksen 
uudistamista koskevien toimien kestävyys 
ja oikeuslaitoksen uudistaminen;
korostaa, että mekanismista on eniten 
hyötyä Kroatian kansalaisille ja että se 
tukee Kroatian viranomaisten 
pyrkimyksiä täyttää sitoumuksensa ja 
jatkaa uudistuksia; 

Or. en

Tarkistus 27
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan
kaikkia perusoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

Or. en

Tarkistus 28
Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin; toteaa, että 
tietyt Kroatian katolisen kirkon lausunnot 
ja toimenpiteet eivät edistä 
eurooppalaisten normien ja 
vähemmistöjen oikeuksien 
kunnioittamista ja että jotkut kirkon 
korkeimmat edustajat kehottavat 
avoimesti syrjimään homo- ja 
biseksuaaleja sekä transihmisiä; 

Or. en

Tarkistus 29
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin; kehottaa 
Kroatiaa edistämään myös olosuhteita, 
joissa varmistetaan, että edellä 
mainittujen vähemmistöjen edustajat 
(kuten homo- ja biseksuaalit sekä 
transihmiset) voivat vapaasti ilmaista 
näkemyksensä ja kantansa EU:n 
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perusoikeuskirjan periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, romaneihin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

Or. en

Tarkistus 31
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin;

10. kehottaa Kroatian viranomaisia 
varmistamaan, että maassa kunnioitetaan 
kaikkia ihmisoikeuksia ja torjutaan 
kaikenlaista syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu 
kansallisiin vähemmistöihin, 
maahanmuuttajiin, homo- ja 
biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja 
muihin vähemmistöryhmiin ja 
heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin;
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Or. en

Tarkistus 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että homo- ja 
biseksuaaleiden sekä transihmisten 
oikeuksien kunnioittaminen on edistynyt 
merkittävästi, työllistyminen ja 
transihmisten oikeudet mukaan lukien; 
kehottaa kuitenkin Kroatiaa 
harkitsemaan oikeudellisten uudistusten 
jatkamista, mukaan lukien 
leikkausvaatimuksen poistaminen 
sukupuolen vaihtamista koskevista 
hallinnollisista menettelyistä ja riittävän 
poliisisuojelun varmistaminen 
tulevaisuudessa kaikkien Gay 
Pride-tapahtumien yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että Kroatia on 
asianmukaisesti valmistautunut EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastoista
rahoitettavien tulevien toimien
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon;
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen 
asiasta vastaavien elinten, myös alue- ja 

11. kehottaa hallitusta vahvistamaan
EU:n rakenne- ja koheesiorahastoista
rahoitettavien tulevien toimien
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta 
vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten hallinnollisia
valmiuksia niiden suositusten mukaisesti, 
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paikallishallinnon elinten, valmiuksia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption ja EU-varojen väärinkäytön 
vaaran;

jotka sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption ja EU-varojen väärinkäytön 
vaaran;

Or. en

Tarkistus 34
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että Kroatia on
asianmukaisesti valmistautunut EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastoista 
rahoitettavien tulevien toimien 
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen 
asiasta vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten, valmiuksia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption ja EU-varojen väärinkäytön 
vaaran;

11. panee merkille, että Kroatia 
valmistautuu asianmukaisesti EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastoista 
rahoitettavien tulevien toimien 
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon; 
kehottaa Kroatiaa ottamaan käyttöön 
Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) 
koskevan hankesuunnitelman; kehottaa 
hallitusta vahvistamaan edelleen asiasta 
vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten, valmiuksia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption ja EU-varojen väärinkäytön 
vaaran;

Or. en

Tarkistus 35
Monica Luisa Macovei
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että Kroatia on 
asianmukaisesti valmistautunut EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastoista 
rahoitettavien tulevien toimien 
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen 
asiasta vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten, valmiuksia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption ja EU-varojen väärinkäytön
vaaran;

11. panee merkille, että Kroatia on 
asianmukaisesti valmistautunut EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastoista 
rahoitettavien tulevien toimien 
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon; 
kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen 
asiasta vastaavien elinten, myös alue- ja 
paikallishallinnon elinten, valmiuksia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
sisältyvät Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 
kertomukseen; kehottaa hallitusta 
tekemään kaikkensa minimoidakseen 
korruption, petosten ja väärinkäytösten 
vaaran EU:n varojen kohdentamisen ja 
käytön yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 36
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; on tyytyväinen hallituksen 
päättäväisyyteen toteuttaa julkisen 
talouden vakauttaminen ja parantaa 
kilpailukykyä;

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; kehottaa Kroatian 
hallitusta jatkamaan julkisen talouden 
vakauttamista kilpailukyvyn 
parantamiseksi, ja pitää myönteisenä 
Kroatian osallistumista talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
tammikuusta 2013 alkaen; 

Or. en
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Tarkistus 37
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; on tyytyväinen hallituksen
päättäväisyyteen toteuttaa julkisen talouden 
vakauttaminen ja parantaa kilpailukykyä;

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; on tyytyväinen Kroatian
päättäväisyyteen toteuttaa julkisen talouden 
vakauttaminen, parantaa kilpailukykyä ja 
turvata pankkialan vakaus; tukee 
pyrkimyksiä sisällyttää Kroatia 
TEN-T-asetuksen ja Verkkojen Eurooppa 
-välinettä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan, jotta voidaan varmistaa 
EU:n varojen oikea-aikainen ja tehokas 
käyttäminen Kroatian 
liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen 
sekä Kroatian ja EU:n ja Kroatian ja 
muiden Länsi-Balkanin maiden välisten 
yhteyksien parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 38
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; on tyytyväinen hallituksen 
päättäväisyyteen toteuttaa julkisen talouden 
vakauttaminen ja parantaa kilpailukykyä;

13. kannustaa Kroatiaa toteuttamaan uusia 
rakenneuudistuksia talouskasvun 
vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden 
elvyttämiseksi; kehottaa Kroatian 
hallitusta varmistamaan pienyrityksiä 
koskevan säädöksen täysimääräisen 
täytäntöönpanon asianmukaisilla toimilla, 
kuten lieventämällä säädöskehystä, 
parantamalla rahoituksen saatavuutta ja 
tukemalla pk-yritysten 
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kansainvälistymistä; on tyytyväinen 
hallituksen päättäväisyyteen toteuttaa 
julkisen talouden vakauttaminen ja 
parantaa kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että erityisesti olisi painotettava 
talouden uudistamisen sosiaalisia ja 
ekologisia näkökohtia; kannustaa Kroatiaa 
lujittamaan edelleen 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä 
turvaamaan sosiaaliset oikeudet ja 
ammattiyhdistysoikeudet;

14. katsoo, että erityisesti olisi painotettava 
talouden uudistamisen sosiaalisia ja 
ekologisia näkökohtia; kannustaa Kroatiaa 
lujittamaan edelleen 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä 
turvaamaan sosiaaliset oikeudet ja 
ammattiyhdistysoikeudet; kehottaa 
Kroatian viranomaisia varmistamaan 
avoimuuden noudattamisen laajojen 
investointihankkeiden 
ympäristöarvioinnin yhteydessä; kehottaa 
Kroatian viranomaisia asettamaan 
ympäristönsuojelun etusijalle erityisesti 
aluesuunnittelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. ilmaisee huolensa siitä, että 
strategisia investointeja koskeva lakiesitys 



PE504.085v01-00 24/35 AM\924479FI.doc

FI

on ristiriidassa EU:n normien kanssa; 
kehottaa Kroatian hallitusta ja 
parlamenttia tarkistamaan lakiesitystä, 
jotta voidaan varmistaa perusoikeuksien, 
erityisesti kiinteistöjen omistusoikeuden ja 
ympäristön suojelu;

Or. en

Tarkistus 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita, jotka haluavat 
rajoittaa kroatialaisen työvoiman pääsyä 
työmarkkinoilleen, perustamaan 
päätöksensä siirtymäsäännöksistä 
faktatietoihin ja asettamaan rajoituksia 
vain jos työmarkkinat häiriintyisivät 
vakavasti;

15. kehottaa jäsenvaltioita 
liittymissopimuksen 18 artiklassa 
tarkoitettujen siirtymäkauden toimien 
suhteen pidättymään EU:n kansalaisten 
oikeuksien rajoittamisesta enempää kuin 
on ehdottoman välttämätöntä; kehottaa 
jäsenvaltioita soveltamaan erityisesti 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
rajoittavia siirtymäkauden toimia 
yksinomaan faktatietojen perusteella ja 
asettamaan rajoituksia vain jos 
työmarkkinat häiriintyisivät vakavasti; 
muistuttaa, että työmarkkinoille pääsyn 
rajoittaminen siirtymäkausien aikana on 
aiempien laajentumiskierrosten aikana 
osoittautunut haitalliseksi rajoituksia 
asettaneiden jäsenvaltioiden oman 
hyvinvoinnin kannalta;

Or. en

Tarkistus 42
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa hallitusta varmistamaan, että 
täytetään vuoden 2012 tavoitteet 
rajapoliisivoimien rekrytoinnista ja että
Neumin käytävän rajanylityspaikat saadaan 
rakennetuiksi mahdollisimman pian;

16. kehottaa hallitusta varmistamaan, että 
Neumin käytävän rajanylityspaikat saadaan 
rakennetuiksi mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

18. kehottaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa, jotta voidaan 
nopeasti puuttua komission määrittämiin 
jäljellä oleviin puutteisiin; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin; 
ilmaisee tässä yhteydessä huolensa 
entisen Jugoslavian kansallisen armeijan, 
entisen Jugoslavian sosialistisen 
liittotasavallan ja Serbian tasavallan 
oikeudellisten elinten antamien tiettyjen 
säädösten mitätöintiä koskevan lain 
mahdollisista kielteisistä seurauksista;

Or. en

Tarkistus 44
Ivo Vajgl
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

18. kehottaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 45
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

18. kehottaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 46
Tanja Fajon
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

18. kehottaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 47
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa Kroatiaa tehostamaan 
ponnistelujaan sotarikollisten saattamiseksi 
vastaamaan teoistaan siten kuin 
määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa; kehottaa 
pontevasti Kroatiaa ja Serbiaa tekemään 
vilpittömässä mielessä yhteistyötä 
sotarikollisten syytteeseenpanossa, jotta 
alueella päästäisiin oikeudenmukaisiin 
ratkaisuihin ja aitoon sovintoprosessiin;

18. kannustaa Kroatiaa jatkamaan 
yhteistyötä entisen Jugoslavian 
kansainvälisen sotarikostuomioistuimen 
kanssa ja tehostamaan ponnistelujaan 
sotarikollisten saattamiseksi tutkinnan 
kohteeksi ja vastaamaan teoistaan siten 
kuin määritellään rankaisemattomuutta 
koskevassa strategiassa kehottaa pontevasti 
Kroatiaa ja Serbiaa tekemään vilpittömässä 
mielessä yhteistyötä sotarikollisten 
syytteeseenpanossa, jotta alueella 
päästäisiin oikeudenmukaisiin ratkaisuihin 
ja aitoon sovintoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 48
Ivo Vajgl
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa Kroatian viranomaisia 
kiinnittämään jatkossakin erityistä 
huomiota alueelle palaavien pakolaisten 
ja kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten oikeuksiin ja sosiaalisiin oloihin 
siten kuin edellytetään Sarajevon 
julistukseen liittyvässä prosessissa;

19. muistuttaa Kroatian viranomaisia
oikeudellisesta velvoitteesta varmistaa 
alueelle palaavien pakolaisten ja 
kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten oikeudet, erityisesti velvoitteesta 
löytää tehokkaat ratkaisut omistusoikeutta 
ja asuntoasioita koskeviin 
ratkaisemattomiin kysymyksiin, sekä 
luoda tarvittavat aineelliset ja sosiaaliset 
olosuhteet, joissa serbiväestö, joka lähti 
pakotettuna tai vapaaehtoisesti Kroatiasta 
sodan sotilasoperaatioiden jälkeen, voi 
palata järjestäytyneesti ja häiritsemättä 
Kroatiaan; 

Or. en

Tarkistus 49
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa Kroatian viranomaisia 
kiinnittämään jatkossakin erityistä 
huomiota alueelle palaavien pakolaisten ja 
kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten oikeuksiin ja sosiaalisiin oloihin 
siten kuin edellytetään Sarajevon 
julistukseen liittyvässä prosessissa;

19. kehottaa Kroatian viranomaisia 
kiinnittämään jatkossakin erityistä 
huomiota alueelle palaavien pakolaisten ja 
kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden 
ihmisten oikeuksiin ja sosiaalisiin oloihin 
siten kuin edellytetään Sarajevon 
julistukseen liittyvässä prosessissa; tukee 
johdonmukaisesti RECOM-aloitetta 
(alueellisen totuus- ja sovintokomission 
aloitetta) etsiä keinoja, joiden avulla 
voidaan tunnustaa sotarikosten uhrien 
kärsimykset ja kunnioittaa kaikkien 
sotarikosten uhrien oikeutta totuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen;
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Or. en

Tarkistus 50
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja Länsi-
Balkanin maiden integroimiseen EU:hun; 
katsoo, että Kroatian kokemukset ja sen 
muutos- ja integraatioprosessissa kertynyt 
asiantuntemus ovat tärkeitä muille 
hakijamaille ja EU-jäseneksi pyrkiville 
maille;

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja 
Länsi-Balkanin maiden integroimiseen 
EU:hun; katsoo, että Kroatian kokemukset 
ja sen muutos- ja integraatioprosessissa 
kertynyt asiantuntemus kannustaa 
Kroatiaa jakamaan mainitun 
asiantuntemuksen muiden 
ehdokasmaiden ja EU:n jäseneksi 
pyrkivien maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 51
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja Länsi-
Balkanin maiden integroimiseen EU:hun; 
katsoo, että Kroatian kokemukset ja sen 
muutos- ja integraatioprosessissa kertynyt 
asiantuntemus ovat tärkeitä muille 
hakijamaille ja EU-jäseneksi pyrkiville 
maille;

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja 
Länsi-Balkanin maiden integroimiseen 
EU:hun; katsoo, että Kroatian kokemukset 
ja sen muutos- ja integraatioprosessissa 
kertynyt asiantuntemus ovat tärkeitä muille 
hakijamaille ja EU-jäseneksi pyrkiville 
maille ja että Kroatia jakaa kokemuksensa 
Länsi-Balkanin maiden kanssa ja jatkaa 
alueellisen yhteistyön vahvistamista muun 
muassa Brdon prosessin mukaisesti; 

Or. en
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Tarkistus 52
Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja Länsi-
Balkanin maiden integroimiseen EU:hun; 
katsoo, että Kroatian kokemukset ja sen 
muutos- ja integraatioprosessissa kertynyt 
asiantuntemus ovat tärkeitä muille 
hakijamaille ja EU-jäseneksi pyrkiville 
maille;

20. kannustaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vakautusprosessiin ja 
Länsi-Balkanin maiden integroimiseen 
EU:hun; katsoo, että Kroatian kokemukset 
ja sen muutos- ja integraatioprosessissa 
kertynyt asiantuntemus ovat tärkeitä muille 
hakijamaille ja EU-jäseneksi pyrkiville 
maille; katsoo, että Kroatian toiminta 
eurooppalaisten arvojen ja laajentumisen 
jatkamisen alueellisena edistäjänä 
edellyttää hyviä naapuruussuhteita ja 
pyrkimystä sovintoon;

Or. en

Tarkistus 53
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vielä ratkaisematta olevista
asioista, erityisesti valtioseuraantoa 
koskevista asioista sopimiseen
kansainvälisten sitoumusten, hyvien 
naapuruussuhteiden ja alueellisen 
yhteistyön mukaisesti; muistuttaa myös
Kroatian sitoumuksesta, jonka mukaan
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään ehdokasmaiden
integraatioprosessia;

Or. en
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Tarkistus 54
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita
osallistumaan aktiivisesti vielä
ratkaisematta olevien kahdenvälisten
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti ratkaisematta olevista asioista 
sopimiseen kansainvälisten sitoumusten, 
hyvien naapuruussuhteiden ja alueellisen 
yhteistyön mukaisesti; muistuttaa Kroatian 
sitoumuksesta, jonka mukaisesti
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

Or. en

Tarkistus 55
Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa osallistumaan 
aktiivisesti vielä ratkaisematta olevien 
kahdenvälisten kiistojen sopimiseen; 
muistuttaa, että kahdenvälisiä kiistoja ei 
saa käyttää estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

Or. en

Tarkistus 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta



PE504.085v01-00 32/35 AM\924479FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia ja 
kehottaa näin ollen Kroatian 
viranomaisia panemaan 
kokonaisuudessaan täytäntöön 
eurooppalaisten arvojen edistämisestä 
Kaakkois-Euroopassa annetun 
julistuksen, jonka Kroatian parlamentti 
hyväksyi 21. lokakuuta 2011; kehottaa 
kaikkia alueen maita hyväksymään 
vastaavat kannat ja panemaan ne 
täytäntöön viipymättä; kehottaa 
komissiota avustamaan kaikkia 
Länsi-Balkanin maita edellä mainitun 
mukaisesti ottamalla käyttöön 
kahdenvälisten kiistojen 
sovintomenettelyn, jonka avulla 
merkittäviä kiistoja voidaan käsitellä 
avoimesti ja oikeudenmukaisesti 
liittymisneuvotteluja ja 
liittymissopimussopimuksen ratifiointia 
keskeyttämättä;

Or. en

Tarkistus 57
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
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kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

kiistojen sopimiseen; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä suhteiden 
normalisointia koskevia Kroatian ja 
Serbian hallitusten toimia ja kehottaa 
kumpaakin osapuolta tehostamaan 
yhteistyötään; toivoo myös, että Slovenia 
ja Kroatia voivat ratkaista kiistansa 
rakentavalla tavalla; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

Or. en

Tarkistus 58
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia; vaatii 
tässä yhteydessä, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on ratifioitava Kroatian 
liittymissopimus viipymättä, kaikki 
naapurivaltiot mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 59
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia;

21. kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita 
osallistumaan aktiivisesti vielä 
ratkaisematta olevien kahdenvälisten 
kiistojen sopimiseen; muistuttaa, että 
kahdenvälisiä kiistoja ei saa käyttää 
estämään nykyisten tai tulevien 
hakijamaiden integraatioprosessia, ja 
kehottaa Kroatiaa edelleen harjoittamaan 
rakentavasti alueellista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 60
Bernd Posselt

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. tunnustaa Kroatian 
tarkkailijajäsenten rakentavan toiminnan 
Euroopan parlamentissa ja toivottaa 
kroatialaiset jäsenet tervetulleiksi, kun 
Kroatia liittyy Euroopan unioniin 
1. heinäkuuta;

Or. en

Tarkistus 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. arvostaa komission toimia Kroatian 
liittymisprosessin luotsaamisessa; pyytää 
komissiota arvioimaan prosessin tuloksia ja 

22. arvostaa komission toimia Kroatian 
liittymisprosessin luotsaamisessa; pyytää 
komissiota arvioimaan prosessin tuloksia ja 
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soveltamaan saatuja kokemuksia tuleviin 
hakijamaihin, mukaan lukien kattava 
seuranta jäsenyysneuvottelujen 
päättymisen ja jäsenyyden toteutumisen 
välisenä aikana;

soveltamaan saatuja kokemuksia tuleviin 
hakijamaihin, mukaan lukien kattava 
seuranta jäsenyysneuvottelujen 
päättymisen ja jäsenyyden toteutumisen 
välisenä aikana; kehottaa komissiota 
arvioimaan kansalaisyhteiskunnan ja 
parlamentin osallistumista koko 
liittymisprosessin aikana, jotta voidaan 
saada kokemuksia nykyisiä ja tulevia 
neuvotteluja varten; pyytää tässä 
yhteydessä, että komissio laatii erityisesti 
ehdotuksia, jotka koskevat 
ehdokasvaltioiden kansalaisyhteiskuntien 
ja parlamenttien tehokkaampaa 
osallistumista liittymisprosessiin; 

Or. en

Tarkistus 62
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa viranomaisia edistämään 
ilmaisunvapautta, tiedotusvälineiden 
vapaus ja moniarvoisuus mukaan lukien; 
panee merkille, että yleisradiotoiminnan 
harjoittajia koskeva laki hyväksyttiin 
heinäkuussa 2012; kehottaa viranomaisia 
jatkamaan pyrkimyksiään varmistaa 
poliittisesta ja taloudellisesta 
painostuksesta vapaan 
yleisradiotoiminnan riippumattomuus ja 
lisätä sen avoimuutta;

Or. en


