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Amendement 1
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat Kroatië op 1 juli 2013 
zal toetreden tot de EU;

A. overwegende dat Kroatië, hangende de 
geslaagde afronding van de
ratificatieprocedures, op 1 juli 2013 zal 
toetreden tot de EU,

Or. en

Amendement 2
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat 20 lidstaten en Kroatië 
het toetredingsverdrag geratificeerd hebben 
en 7 landen dit nog dienen te doen;

B. overwegende dat 21 lidstaten en Kroatië 
het toetredingsverdrag geratificeerd hebben 
en zes landen dit nog dienen te doen;

Or. en

Amendement 3
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat 20 lidstaten en Kroatië 
het toetredingsverdrag geratificeerd hebben 
en 7 landen dit nog dienen te doen;

B. overwegende dat 22 lidstaten en Kroatië 
het toetredingsverdrag geratificeerd hebben 
en vijf landen dit nog dienen te doen;

Or. en
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Amendement 4
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verheugt zich erop om op 1 juli 2013 
Kroatië welkom te heten als 28ste lidstaat 
van de EU; geeft uiting aan zijn 
vertrouwen in de Kroatische democratie en 
sociale markteconomie, in het feit dat 
Kroatië de Europese waarden onderschrijft 
en in zijn vermogen om te voldoen aan de 
verplichtingen van het lidmaatschap;

1. verheugt zich erop om, na de juridisch 
bindende stemming van het Europees 
Parlement op 1 december 2011 waarin het 
Kroatische lidmaatschap werd 
goedgekeurd en in overeenstemming met 
de door de Europese Raad in het 
toetredingsverdrag vastgestelde datum, op 
1 juli 2013 Kroatië welkom te heten als 
28ste lidstaat van de EU; geeft uiting aan 
zijn vertrouwen in de Kroatische 
democratie en sociale markteconomie, in 
het feit dat Kroatië de Europese waarden 
onderschrijft en in haar vermogen om te 
voldoen aan de verplichtingen van het 
lidmaatschap;

Or. en

Amendement 5
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verheugt zich erop om op 1 juli 2013 
Kroatië welkom te heten als 28ste lidstaat 
van de EU; geeft uiting aan zijn 
vertrouwen in de Kroatische democratie en 
sociale markteconomie, in het feit dat 
Kroatië de Europese waarden onderschrijft 
en in zijn vermogen om te voldoen aan de 
verplichtingen van het lidmaatschap;

1. verheugt zich erop om, hangende de 
geslaagde afronding van de 
ratificatieprocedures, op 1 juli 2013 
Kroatië welkom te heten als 28ste lidstaat 
van de EU; geeft uiting aan zijn 
vertrouwen in de Kroatische democratie en 
sociale markteconomie, in het feit dat 
Kroatië de Europese waarden onderschrijft 
en in haar vermogen om te voldoen aan de 
verplichtingen van het lidmaatschap;
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Or. en

Amendement 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat Kroatië op koers ligt om te 
voldoen aan de resterende vereisten in het 
kader van de laatste voorbereidingen voor 
het EU-lidmaatschap;

2. merkt op dat Kroatië grotendeels op 
koers ligt om te voldoen aan de resterende 
vereisten in het kader van de laatste 
voorbereidingen voor het EU-
lidmaatschap, maar benadrukt dat er 
grotere inspanningen geleverd moeten 
worden, met name om de rechtsstaat te 
verstevigen en de corruptie te bestrijden;

Or. en

Amendement 7
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de regering de tien specifieke 
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen;

3. verheugt zich over de aanzienlijke 
vooruitgang die door Kroatië geboekt is 
bij het volvoeren van de tien specifieke 
opdrachten die expliciet genoemd worden 
in het uitgebreide monitoringverslag van de 
Commissie en doet een beroep op de 
regering om alle openstaande kwesties per 
1 juli 2013 geregeld te hebben en voort te 
gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen

Or. en
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Amendement 8
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de regering de tien specifieke
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen;

3. verzoekt de regering de opdrachten te 
volvoeren die expliciet genoemd worden in 
het uitgebreide monitoringverslag van de 
Commissie en voort te gaan met alle 
andere noodzakelijke hervormingen; 
moedigt Kroatië aan al zijn tijdens de 
toetredingsonderhandelingen aangegane 
verplichtingen te eerbiedigen en na te 
komen, teneinde volledig voorbereid te 
zijn als nieuwe lidstaat, aangezien dit 
zowel in het belang van Kroatië als de EU 
is;

Or. en

Amendement 9
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de regering de tien specifieke
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen;

3. verzoekt de regering de opdrachten te 
volvoeren die expliciet genoemd worden in 
het uitgebreide monitoringverslag van de 
Commissie en voort te gaan met alle 
andere noodzakelijke hervormingen;

Or. en

Amendement 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de regering de tien specifieke 
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen;

3. verzoekt de regering de tien specifieke 
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen; benadrukt dat dit proces op 
transparante en inclusieve wijze 
uitgevoerd dient te worden, waarbij het 
Kroatische parlement en maatschappelijk 
middenveld zoveel mogelijk betrokken 
moeten worden;

Or. en

Amendement 11
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de regering de tien specifieke 
opdrachten te volvoeren die expliciet 
genoemd worden in het uitgebreide 
monitoringverslag van de Commissie en 
voort te gaan met alle andere noodzakelijke 
hervormingen;

3. verzoekt de regering en het parlement
om de tien specifieke opdrachten te 
volvoeren die expliciet genoemd worden in 
het uitgebreide monitoringverslag van de 
Commissie en voort te gaan met alle 
andere noodzakelijke hervormingen;

Or. en

Amendement 12
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe tijdig over te gaan;

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe over te gaan;

Or. en

Amendement 13
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe tijdig over te gaan;

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe over te gaan

Or. en

Amendement 14
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe tijdig over te gaan;

4. merkt op dat 21 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 
zes lidstaten die dit nog niet gedaan hebben 
om hiertoe tijdig over te gaan;

Or. en
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Amendement 15
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat 20 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 7 
lidstaten die dit nog niet gedaan hebben om 
hiertoe tijdig over te gaan;

4. merkt op dat 22 lidstaten en Kroatië het 
toetredingsverdrag reeds geratificeerd 
hebben; verzoekt de parlementen van de 
vijf lidstaten die dit nog niet gedaan hebben 
om hiertoe tijdig over te gaan;

Or. en

Amendement 16
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt zijn standpunt dat toetreding 
niet als het einde van een proces 
beschouwd dient te worden, maar veel 
eerder als een schrede op het pad naar 
economische en bestuurlijke modernisatie 
en als een kans waarvan de voordelen 
slechts door middel van voortdurende 
beleidsmaatregelen volledig verwezenlijkt 
kunnen worden;

5. herhaalt zijn standpunt dat toetreding 
niet als het einde van een proces 
beschouwd dient te worden, maar veel 
eerder als een schrede op het pad naar 
economische en bestuurlijke modernisatie 
en als een kans waarvan de voordelen 
slechts door middel van voortdurende 
beleidsmaatregelen volledig verwezenlijkt 
kunnen worden; verzoekt Kroatië om door 
te gaan met het doelmatige gebruik van 
het IPA (instrument voor 
pretoetredingssteun) ter voorbereiding op 
het lidmaatschap van de EU en het 
gebruik van de structuurfondsen en het 
cohesiefonds;

Or. en

Amendement 17
Monica Luisa Macovei



PE504.085v01-00 10/36 AM\924479NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt zijn standpunt dat toetreding 
niet als het einde van een proces 
beschouwd dient te worden, maar veel 
eerder als een schrede op het pad naar 
economische en bestuurlijke modernisatie 
en als een kans waarvan de voordelen 
slechts door middel van voortdurende 
beleidsmaatregelen volledig verwezenlijkt 
kunnen worden;

5. herhaalt zijn standpunt dat toetreding 
niet als het einde van een proces 
beschouwd dient te worden, maar veel 
eerder als een schrede op het pad naar 
economische, en bestuurlijke en 
gerechtelijke modernisatie en als een 
mogelijkheid waarvan de voordelen slechts 
door middel van voortdurende 
beleidsmaatregelen volledig verwezenlijkt 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid en de 
efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen aan te scherpen; 
dringt er bij Kroatië op aan de strategie 
voor justitiële hervormingen af te ronden 
en uit te voeren;

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht, een 
professioneel, verantwoordingsplichtig en 
onafhankelijk overheidsbestuur en de 
rechtstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
verzoekt Kroatië verdere maatregelen te 
nemen om de onafhankelijkheid, de 
verantwoordingsplicht, de 
onpartijdigheid, het professionalisme en 
de efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen op een hoger 
plan te brengen; dringt er bij Kroatië op 
aan de strategie voor justitiële 
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hervormingen af te ronden en uit te voeren;

Or. en

Amendement 19
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid en de 
efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen aan te scherpen; 
dringt er bij Kroatië op aan de strategie 
voor justitiële hervormingen af te ronden 
en uit te voeren;

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid, de 
verantwoordingsplicht en de efficiëntie 
van zijn rechtsstelsel te verbeteren, onder 
andere door het aantal achterstallige 
rechtszaken terug te dringen en de 
wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen op een hoger 
plan te brengen; dringt er bij Kroatië op 
aan de strategie voor justitiële 
hervormingen uit te voeren;

Or. en

Amendement 20
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
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moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid en de 
efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen aan te scherpen; 
dringt er bij Kroatië op aan de strategie 
voor justitiële hervormingen af te ronden 
en uit te voeren;

moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid, de 
efficiëntie en de verantwoordingsplicht
van zijn rechtsstelsel en van de leden van 
de rechterlijke macht te verbeteren, onder 
andere door het nieuwe stelsel voor 
vermogensverklaringen van rechters door 
te voeren en het functioneren van het 
nieuwe tuchtrechtelijke stelsel verder te 
verbeteren, door het aantal achterstallige 
rechtszaken terug te dringen en de 
wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen aan te scherpen; 
dringt er bij Kroatië op aan de strategie 
voor justitiële hervormingen af te ronden 
en uit te voeren;

Or. en

Amendement 21
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
moedigt Kroatië aan verdere maatregelen 
te nemen om de onafhankelijkheid en de 
efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen aan te scherpen; 
dringt er bij Kroatië op aan de strategie 
voor justitiële hervormingen af te ronden 
en uit te voeren;

7. bevestigt andermaal de centrale rol van 
een onafhankelijke rechterlijke macht en de 
rechtsstaat bij het versterken van de 
democratie en het ondersteunen van 
investeringen en economische activiteit; 
verzoekt Kroatië verdere maatregelen te 
nemen om de onafhankelijkheid en de 
efficiëntie van zijn rechtsstelsel te 
verbeteren, onder andere door het aantal 
achterstallige rechtszaken terug te dringen 
en de wetgeving voor de handhaving van 
gerechtelijke beslissingen op een hoger 
plan te brengen; dringt er bij Kroatië op 
aan de strategie voor justitiële 
hervormingen af te ronden en uit te voeren;

Or. en
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Amendement 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt met genoegdoening op dat 
Kroatië een degelijk institutioneel en 
juridisch kader opgezet heeft voor de 
bestrijding van corruptie; verzoekt de 
Kroatische autoriteiten volledig gebruik te 
maken van de bestaande instrumenten om 
onbevooroordeelde en succesvolle 
vervolgingen en gerechtelijke uitspraken te 
waarborgen, ook in geruchtmakende zaken, 
opdat het vertrouwen van de burgers in de 
rechtsstaat en de openbare instellingen 
bevestigd wordt;

8. merkt op dat Kroatië een in algemene 
zin bevredigend  institutioneel en juridisch 
kader opgezet heeft voor de bestrijding van 
corruptie; verzoekt de Kroatische 
autoriteiten hun corruptiebestrijding 
verder te intensiveren en volledig gebruik 
te maken van de bestaande instrumenten 
om onbevooroordeelde en succesvolle 
vervolgingen en gerechtelijke uitspraken te 
waarborgen, ook in geruchtmakende zaken, 
opdat het vertrouwen van de burgers in de 
rechtsstaat en de openbare instellingen 
bevestigd wordt;

Or. en

Amendement 23
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt met genoegdoening op dat Kroatië 
een degelijk institutioneel en juridisch 
kader opgezet heeft voor de bestrijding van 
corruptie; verzoekt de Kroatische 
autoriteiten volledig gebruik te maken van 
de bestaande instrumenten om 
onbevooroordeelde en succesvolle 
vervolgingen en gerechtelijke uitspraken te 
waarborgen, ook in geruchtmakende zaken, 
opdat het vertrouwen van de burgers in de 
rechtsstaat en de openbare instellingen 
bevestigd wordt;

8. merkt met genoegdoening op dat Kroatië 
een institutioneel en juridisch kader 
opgezet heeft voor de bestrijding van 
corruptie, maar wijst er nadrukkelijk op 
dat alleen de strenge handhaving 
daarvan, ook  ten aanzien van prominente 
politici en functionarissen, zal kunnen 
getuigen van de politieke wil om de 
corruptie te bestrijden en aantonen dat de 
rechterlijke macht efficiënt en 
onafhankelijk is; verzoekt de Kroatische 
autoriteiten de toepassing te verbeteren 
van het wettelijke kader voor de 
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inbeslagneming en verbeurdverklaring 
van vermogens, ook in zaken waarin geen 
veroordeling heeft plaatsgevonden en in 
overeenstemming met het "volg het geld"-
principe; dringt er bij de Kroatische 
autoriteiten op aan volledig gebruik te 
maken van de bestaande instrumenten om 
onbevooroordeelde en succesvolle 
vervolgingen en gerechtelijke uitspraken te 
waarborgen, ook in geruchtmakende zaken, 
opdat het vertrouwen van de burgers in de 
rechtsstaat en de openbare instellingen 
bevestigd wordt; benadrukt dat 
onafhankelijke onderzoeksjournalistiek 
aangemoedigd dient te worden, gezien de 
essentiële rol daarvan bij het blootleggen 
van corruptie en georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 24
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt Kroatië gedegen wetgeving aan 
te nemen inzake lobbyen en toegang tot 
informatie en zodoende het preventiekader 
voor corruptiebestrijding te consolideren; 
vraagt de regering de onlangs in het leven 
geroepen commissie 
Belangenverstrengeling operationeel te 
maken en het pakket 
wetgevingsmaatregelen inzake 
overheidsaanbestedingen en 
partijfinanciering volledig uit te voeren;

9. merkt op dat Kroatië niet alle wettelijke 
maatregelen ter voorkoming van 
belangenverstrengeling efficiënt heeft 
uitgevoerd; herinnert eraan dat 
belangenverstrengeling ten grondslag ligt 
aan corruptie, fraude en wanbeheer van 
middelen; verzoekt Kroatië gedegen 
wetgeving aan te nemen inzake lobbyen en 
toegang tot informatie en zodoende het 
preventiekader voor corruptie- en 
fraudebestrijding te consolideren, met 
name bij de overheid; vraagt de regering 
de onlangs in het leven geroepen 
commissie Belangenverstrengeling 
operationeel te maken en daarvan in de 
zeer nabije toekomst een staat van dienst 
over te leggen, alsmede het pakket 
wetgevingsmaatregelen inzake 
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overheidsaanbestedingen en de 
financiering van politieke partijen en 
verkiezingscampagnes volledig uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 25
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt Kroatië gedegen wetgeving aan 
te nemen inzake lobbyen en toegang tot 
informatie en zodoende het preventiekader 
voor corruptiebestrijding te consolideren; 
vraagt de regering de onlangs in het leven 
geroepen commissie 
Belangenverstrengeling operationeel te 
maken en het pakket 
wetgevingsmaatregelen inzake 
overheidsaanbestedingen en 
partijfinanciering volledig uit te voeren;

9. verzoekt Kroatië gedegen wetgeving aan 
te nemen inzake lobbyen en toegang tot 
informatie en zodoende het preventiekader 
voor corruptiebestrijding te consolideren; 
vraagt de Kroatische autoriteiten de 
onlangs in het leven geroepen commissie 
Belangenverstrengeling operationeel te 
maken en het pakket 
wetgevingsmaatregelen inzake 
overheidsaanbestedingen en 
partijfinanciering volledig uit te voeren;

Or. en

Amendement 26
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat corruptie een ernstig 
probleem blijft  in Kroatië en dat de 
misdaad, corruptie en het wanbeheer 
tussen 2001 en 2010 naar verluidt een 
omvang hebben bereikt van 11,3 miljard 
EUR; herinnert eraan dat de fraude- en 
corruptiebestrijdingsmaatregelen streng 
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gehandhaafd moeten blijven worden; 
verlangt derhalve van de Europese Unie 
dat zij in samenwerking met de Kroatische 
autoriteiten een monitoringmechanisme 
voor na de toetreding opzet om tenminste 
te kunnen beoordelen wat er is bereikt ten 
aanzien van zaken met betrekking tot 
belangenverstrengeling, corruptie en 
georganiseerde misdaad, alsmede van de 
uitvoering van het actieplan voor de 
hervorming van de rechterlijke macht; 
onderstreept dat een dergelijk monitoring-
en samenwerkingsmechanisme van 
essentieel belang is voor de duurzaamheid 
van de getroffen maatregelen ter 
bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad en de 
hervorming van de rechterlijke macht; 
benadrukt dat een dergelijk mechanisme 
in de eerste plaats ten goede komt aan de 
Kroatische burgers en aan de 
ondersteuning van de Kroatische 
autoriteiten bij het nakomen van hun 
verplichtingen en het voortzetten van de 
hervormingen;

Or. en

Amendement 27
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de grondrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

Or. en
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Amendement 28
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden; merkt op dat sommige 
verklaringen en activiteiten van de 
katholieke kerk in Kroatië weinig 
bijdragen aan de Europese normen en het 
respect voor verschillende minderheden, 
terwijl een aantal van de hoogste 
vertegenwoordigers van de kerk in dat 
land regelmatig taal bezigt waarmee 
openlijk tot intolerantie jegens LGBT-
personen opgeroepen wordt;

Or. en

Amendement 29
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden; verlangt bovendien dat Kroatië 
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een klimaat bevordert waarin leden van 
eerdergenoemde minderheden 
(bijvoorbeeld LGBT-personen) vrijelijk uit 
kunnen komen voor hun meningen en 
overtuigingen overeenkomstig de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 

Or. en

Amendement 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, de Roma-
gemeenschap, LGBT-personen en andere 
minderheidsgroepen te bestrijden;

Or. en

Amendement 31
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 

10. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
waakzaam te blijven bij het waarborgen dat 
de mensenrechten volledig geëerbiedigd 
worden en alle vormen van discriminatie 
en intolerante daden jegens nationale 
minderheden, migranten, LGBT-personen 
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en andere minderheidsgroepen te 
bestrijden;

en andere minderheidsgroepen en 
kwetsbare groepen te bestrijden;

Or. en

Amendement 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de rechten van 
LGBT-personen aanzienlijk verbeterd 
zijn, ook op het terrein van 
werkgelegenheid en als het gaat om 
transgenderisten; verzoekt Kroatië 
desalniettemin om verdere wettelijke 
verbeteringen in overweging te nemen, 
onder meer door het laten vervallen van 
de vereisten met betrekking tot chirurgie 
bij administratieve 
geslachtsveranderingprocedures, en te 
blijven zorgen voor adequate 
politiebescherming bij alle toekomstige 
"Pride"-evenementen; 

Or. en

Amendement 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat Kroatië adequaat 
voorbereid is om in de toekomst het beheer 
en de uitvoering van activiteiten op zich te 
nemen die door de structuurfondsen en het 

11. verzoekt de regering om het
bestuurlijk vermogen te versterken van de  
instellingen die verantwoordelijk zijn voor 
het toekomstige beheer en de toekomstige



PE504.085v01-00 20/36 AM\924479NL.doc

NL

cohesiefonds van de EU gefinancierd 
worden; verzoekt de regering het 
bestuurlijk vermogen van de 
verantwoordelijke instellingen verder te 
versterken, met inbegrip van die op de 
regionale en lokale niveaus, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie en misbruik van EU-
middelen te minimaliseren;

uitvoering van activiteiten die door de 
structuurfondsen en het cohesiefonds van 
de EU gefinancierd worden, met inbegrip 
van die op regionaal en lokaal niveau, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie en misbruik van EU-
middelen te minimaliseren;

Or. en

Amendement 34
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat Kroatië adequaat 
voorbereid is om in de toekomst het beheer 
en de uitvoering van activiteiten op zich te 
nemen die door de structuurfondsen en het 
cohesiefonds van de EU gefinancierd 
worden; verzoekt de regering het 
bestuurlijk vermogen van de 
verantwoordelijke instellingen verder te 
versterken, met inbegrip van die op de 
regionale en lokale niveaus, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie en misbruik van EU-
middelen te minimaliseren;

11. merkt op dat Kroatië zich adequaat
voorbereidt om in de toekomst het beheer 
en de uitvoering van activiteiten op zich te 
nemen die door de structuur- en 
cohesiefondsen van de EU gefinancierd 
worden; verzoekt Kroatië een reserve aan 
projecten te ontwikkelen voor het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO); moedigt de 
regering aan het bestuurlijk vermogen van 
de verantwoordelijke instellingen verder te 
versterken, met inbegrip van die op 
regionaal en lokaal niveau, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie en misbruik van EU-
middelen te minimaliseren;

Or. en
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Amendement 35
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat Kroatië adequaat 
voorbereid is om in de toekomst het beheer 
en de uitvoering van activiteiten op zich te 
nemen die door de structuurfondsen en het 
cohesiefonds van de EU gefinancierd 
worden; verzoekt de regering het 
bestuurlijk vermogen van de 
verantwoordelijke instellingen verder te 
versterken, met inbegrip van die op de 
regionale en lokale niveaus, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie en misbruik van EU-
middelen te minimaliseren;

11. merkt op dat Kroatië adequaat 
voorbereid is om in de toekomst het beheer 
en de uitvoering van activiteiten op zich te 
nemen die door de structuurfondsen en het 
cohesiefonds van de EU gefinancierd 
worden; verzoekt de regering het 
bestuurlijk vermogen van de 
verantwoordelijke instellingen verder te 
versterken, met inbegrip van die op  
regionaal en lokaal niveau, 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het 
verslag van de Europese Rekenkamer van 
2012; dringt er bij de regering op aan alles 
te doen wat in haar vermogen ligt om het 
risico op corruptie, fraude en
onregelmatigheden bij zowel de toewijzing 
als het gebruik van EU-middelen te 
minimaliseren;

Or. en

Amendement 36
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 
economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien; 
prijst de vastbeslotenheid van de regering
om de begroting te consolideren en het 
concurrentievermogen te stimuleren;

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 
economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien; 
dringt er bij de regering op aan door te 
gaan met het consolideringsbeleid voor de 
begroting teneinde het 
concurrentievermogen te stimuleren, en 
verheugt zich over de deelname van 
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Kroatië aan het Europees semester met 
ingang van januari 2013;

Or. en

Amendement 37
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 
economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien; 
prijst de vastbeslotenheid van de regering
om de begroting te consolideren en het 
concurrentievermogen te stimuleren;

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 
economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien; 
prijst de vastbeslotenheid van Kroatië om 
de begroting te consolideren, het 
concurrentievermogen te stimuleren en de 
bankensector stabiel te houden;
ondersteunt de inspanningen om Kroatië 
te betrekken bij de verordeningen voor het 
trans-Europees vervoersnet (TEN-V) en 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen om te zorgen voor een tijdig 
en doelmatig gebruik van EU-middelen 
om de transportinfrastructuur van Kroatië 
en zijn verbindingen met de lidstaten van 
de EU en de landen in de regio te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 38
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 

13. moedigt Kroatië aan verdere structurele 
hervormingen door te voeren om de 
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economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien; 
prijst de vastbeslotenheid van de regering 
om de begroting te consolideren en het 
concurrentievermogen te stimuleren;

economische groei te bevorderen en de 
arbeidsmarkt van nieuw elan te voorzien;
dringt er bij de regering op aan de "Small 
Business Act" volledig uit te voeren met 
passende beleidsmaatregelen, zoals  de 
versoepeling van het wettelijke kader, de 
verbetering van de toegankelijkheid van 
financiering en de ondersteuning van de 
internationalisering van de kmo's; prijst 
de vastbeslotenheid van de regering om de 
begroting te consolideren en het 
concurrentievermogen te stimuleren;

Or. en

Amendement 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat er speciaal nadruk 
gelegd dient te worden op de sociale en 
milieuaspecten van economische 
modernisatie; moedigt Kroatië aan door te 
gaan met het versterken van het sociale 
overleg en het handhaven van sociale en 
vakbondsrechten;

14. is van mening dat er speciaal nadruk 
gelegd dient te worden op de sociale en 
milieuaspecten van economische 
modernisatie; moedigt Kroatië aan door te 
gaan met het versterken van het sociale 
overleg en het handhaven van sociale en 
vakbondsrechten; verlangt van de 
Kroatische autoriteiten dat zij ervoor 
zorgen dat transparantie gewaarborgd is 
met betrekking tot de 
milieueffectbeoordeling van grootschalige 
investeringsprojecten; dringt er bij de 
Kroatische autoriteiten op aan om vooral 
op het terrein van ruimtelijke ordening 
prioriteit te geven aan 
milieubescherming;

Or. en
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Amendement 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is bezorgd dat het 
wetgevingsvoorstel voor strategische 
investeringen niet in overeenstemming is 
met de Europese normen; verlangt van de 
regering en het parlement van Kroatië een 
herziening van het voorstel met het oog op 
een betere bescherming van de 
grondrechten, met name van de 
eigendomsrechten, en van met milieu;

Or. en

Amendement 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt lidstaten besluiten over de
overgangsbepalingen die de toegang van
Kroatische werknemers tot hun nationale 
arbeidsmarkten beperken uitsluitend te 
baseren op feitelijke informatie en alleen
te nemen in gevallen dat de arbeidsmarkt 
ernstig verstoord raakt;

15. vraagt de lidstaten ten aanzien van de
in artikel 18 van de Akte van Toetreding 
genoemde overgangsmaatregelen de
grondrechten van de burgers van de Unie 
niet meer dan absoluut noodzakelijk te 
beperken; vraagt de lidstaten met name 
om uitsluitend op basis van feitelijke 
informatie en alleen in gevallen dat de 
arbeidsmarkt ernstig verstoord raakt 
gebruik te maken van de 
overgangsbepalingen die het vrije verkeer 
van personen beperken; herinnert eraan 
dat het beperken van de toegang tot hun 
arbeidsmarkten, hetgeen tijdens de 
overgangsperiode na eerdere 
uitbreidingsrondes plaatsvond, nadelig is 
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gebleken voor de welvaart van die 
lidstaten die deze beperkingen hebben 
opgelegd;

Or. en

Amendement 42
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de regering ervoor te zorgen dat 
de doelstellingen van 2012 voor het 
aanwerven van grenspolitie gerealiseerd 
worden en dat de bouw van de grensposten 
aan de Neum-corridor zo spoedig mogelijk 
voltooid wordt;

16. vraagt de regering ervoor te zorgen dat 
de bouw van de grensposten aan de Neum-
corridor zo spoedig mogelijk voltooid 
wordt;

Or. en

Amendement 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt Kroatië aan de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

18. verzoekt Kroatië de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid, om te zorgen voor een 
snelle aanpak van de door de Commissie 
benoemde resterende tekortkomingen; 
doet een dringend beroep op Kroatië en 
Servië om te goeder trouw samen te 
werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
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verwezenlijken; maakt zich in dit verband 
zorgen over de mogelijk negatieve 
gevolgen van de Wet inzake de 
nietigverklaring van bepaalde 
rechtshandelingen van de gerechtelijke 
instanties van het voormalige 
Joegoslavische nationale leger, de 
voormalige Socialistische Federale 
Republiek Joegoslavië en de Republiek 
Servië;

Or. en

Amendement 44
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt Kroatië aan de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

18. verzoekt Kroatië de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 45
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt Kroatië aan de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 

18. verzoekt Kroatië de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
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vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 46
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt Kroatië aan de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

18. verzoekt Kroatië de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 47
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. moedigt Kroatië aan de binnenlandse 
inspanningen om oorlogsmisdaden te 
vervolgen te intensiveren, overeenkomstig 
de aangenomen strategie ter bestrijding van 

18. moedigt Kroatië aan te blijven 
samenwerken met het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige 
Joegoslavië (ICTY) en de binnenlandse 
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straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

inspanningen om oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en te vervolgen te 
intensiveren, overeenkomstig de 
aangenomen strategie ter bestrijding van 
straffeloosheid; doet een dringend beroep 
op Kroatië en Servië om te goeder trouw 
samen te werken bij de vervolging van 
oorlogsmisdaden om gerechtigheid en 
oprechte verzoening in de regio te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 48
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de Kroatische autoriteiten aan
speciale aandacht te blijven schenken aan
de rechten en sociale omstandigheden van 
terugkerende vluchtelingen,
overeenkomstig de doelstellingen van het 
proces dat geënt is op de verklaring van 
Sarajevo;

19. herinnert de Kroatische autoriteiten 
aan hun wettelijke verplichting om de
uitoefening van de rechten van 
terugkerende vluchtelingen en ontheemden 
te waarborgen, met name door effectieve 
oplossingen te vinden voor openstaande 
kwesties inzake eigendom en huisvesting, 
alsmede door de noodzakelijke materiële 
en sociale voorwaarden te scheppen voor 
de georganiseerde en ongehinderde 
terugkeer van de Servische bevolking, die 
Kroatië onder dwang of vrijwillig verliet 
tijdens en na de militaire operaties 
waarmee de oorlog werd afgesloten;

Or. en

Amendement 49
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. moedigt de Kroatische autoriteiten aan
speciale aandacht te blijven schenken aan 
de rechten en sociale omstandigheden van 
terugkerende vluchtelingen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
proces dat geënt is op de verklaring van 
Sarajevo;

19. verzoekt de Kroatische autoriteiten 
speciale aandacht te blijven schenken aan 
de rechten en sociale omstandigheden van 
terugkerende vluchtelingen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
proces dat geënt is op de verklaring van 
Sarajevo; blijft voorstander van het 
RECOM-initiatief (de regionale 
commissie voor waarheidsvinding en 
verzoening) om manieren te zoeken voor 
de erkenning van het lijden en de 
eerbiediging van het recht op waarheid en 
gerechtigheid van alle slachtoffers van 
oorlogsmisdaden;

Or. en

Amendement 50
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, van 
grote waarde kunnen zijn voor andere 
kandidaat- en aspirant-lidstaten;

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, een 
aanmoediging is voor Kroatië om deze 
deskundigheid met andere kandidaat-
lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten 
te delen;

Or. en

Amendement 51
Tanja Fajon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, van 
grote waarde kunnen zijn voor andere 
kandidaat- en aspirant-lidstaten;

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, van 
grote waarde kunnen zijn voor andere 
kandidaat- en aspirant-lidstaten en dat 
Kroatië zijn ervaringen zal delen met de 
westelijke Balkanlanden en zal doorgaan 
met de versterking van de regionale 
samenwerking, onder meer in 
overeenstemming met het proces van 
Brdo;

Or. en

Amendement 52
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, van 
grote waarde kunnen zijn voor andere 
kandidaat- en aspirant-lidstaten;

20. moedigt Kroatië aan om een actieve rol 
op zich te nemen in het stabilisatieproces 
en de Europese integratie van de westelijke 
Balkanlanden; gelooft dat de ervaring en 
deskundigheid van Kroatië die het land 
opgedaan heeft in de loop van zijn 
transformatie- en toetredingsproces, van 
grote waarde kunnen zijn voor andere 
kandidaat- en aspirant-lidstaten; is van 
mening dat de rol van Kroatië als een 
regionale voorvechter van Europese 
waarden en verdere uitbreiding goede 
betrekkingen met de buurlanden en het 
streven naar verzoening impliceert;
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Or. en

Amendement 53
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië om zich 
actief toe te leggen op het oplossen van 
onopgeloste problemen, met name 
rechtsopvolgingskwesties, in 
overeenstemming met internationale 
verplichtingen, de beginselen van goede 
betrekkingen met de buurlanden en de 
regionale samenwerking; herinnert 
bovendien aan de toezegging van Kroatië
dat het problemen met een bilateraal 
karakter niet gebruiken zal om het 
integratieproces van huidige of 
toekomstige kandidaat-lidstaten te 
dwarsbomen;

Or. en

Amendement 54
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië om zich 
actief toe te leggen op het oplossen van 
onopgeloste problemen in 
overeenstemming met internationale
verplichtingen, de beginselen van goede 
betrekkingen met de buurlanden en de 
regionale samenwerking; herinnert aan de
toezegging van Kroatië dat het problemen 
met een bilateraal karakter niet gebruiken 
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zal om het integratieproces van huidige of 
toekomstige kandidaat-lidstaten te 
dwarsbomen;

Or. en

Amendement 55
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië om zich 
actief toe te leggen op het oplossen van de 
onafgedane bilaterale geschillen; herinnert 
eraan dat problemen van bilaterale aard 
niet gebruikt mogen worden om het 
integratieproces van huidige of 
toekomstige kandidaat-lidstaten te 
dwarsbomen;

Or. en

Amendement 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen, en verzoekt derhalve de 
Kroatische autoriteiten volledig uitvoering 
te geven aan de verklaring inzake de 
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bevordering van de Europese waarden in 
Zuidoost-Europa die op 21 oktober 2011 
door het Kroatische parlement 
goedgekeurd is; verzoekt alle landen in de 
regio onverwijld gelijksoortige 
verklaringen aan te nemen en daar 
uitvoering aan te geven; dringt er bij de 
Commissie op aan alle landen van de 
regio hierbij te helpen door een 
arbitragemechanisme op te zetten voor 
bilaterale geschillen waarmee het 
mogelijk is belangrijke conflicten op een 
transparante en eerlijke manier te 
behandelen zonder dat het 
onderhandelings- en ratificeringsproces 
voor toetreding belemmerd wordt; 

Or. en

Amendement 57
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; is in dit verband verheugd over 
de stappen die de regeringen van Kroatië 
en Servië hebben gezet om de 
betrekkingen te normaliseren en dringt er 
bij beide landen op aan de samenwerking 
te intensiveren; spreekt eveneens zijn 
hoop uit dat Slovenië en Kroatië hun 
geschil op een constructieve manier zullen 
bijleggen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

Or. en
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Amendement 58
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen; verlangt in dit verband 
van alle lidstaten, met inbegrip van alle 
buurlanden, dat zij het toetredingsverdrag
van Kroatië tijdig ratificeren;

Ohr. en

Amendement 59
Eduard Cubaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat problemen 
van bilaterale aard niet gebruikt mogen 
worden om het integratieproces van 
huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten 
te dwarsbomen;

21. doet een beroep op Kroatië en zijn 
buurlanden om zich actief toe te leggen op 
het bijleggen van de onopgeloste bilaterale 
geschillen; herinnert eraan dat kwesties 
met een bilateraal karakter niet gebruikt 
mogen worden als een belemmering voor 
het integratieproces van huidige of 
toekomstige kandidaat-lidstaten, moedigt 
Kroatië aan een constructieve rol bij de 
regionale samenwerking te blijven spelen;

Or. en
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Amendement 60
Bernd Posselt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent de activiteiten en de 
constructieve bijdrage van de Kroatische 
waarnemers bij het Europees Parlement 
en verheugt zich erop de leden van het 
Europees Parlement uit Kroatië welkom te 
heten wanneer  Kroatië op 1 juli toetreedt 
tot de EU;

Or. en

Amendement 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. waardeert de inspanningen van de 
Commissie bij de begeleiding van het 
toetredingsproces van Kroatië; vraagt de 
Commissie deze exercitie te inventariseren 
en er beleidslessen uit te trekken voor 
toekomstige kandidaat-lidstaten, zoals het 
gebruik van het uitgebreide 
monitoringsregiem in de periode tussen het 
afronden van de onderhandelingen en de 
toetreding;

22. waardeert de inspanningen van de 
Commissie bij de begeleiding van het 
toetredingsproces van Kroatië; vraagt de 
Commissie deze exercitie te inventariseren 
en er beleidslessen uit te trekken voor 
toekomstige kandidaat-lidstaten, zoals het 
gebruik van het uitgebreide 
monitoringsregiem in de periode tussen het 
afronden van de onderhandelingen en de 
toetreding; verzoekt de Commissie de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld en het parlement gedurende 
het toetredingsproces te beoordelen om 
daar lessen uit te trekken voor lopende en 
toekomstige onderhandelingen; vraagt de 
Commissie in dit verband met name om 
voorstellen op te stellen voor de 
verbetering van de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en de 
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parlementen van de kandidaat-lidstaten 
bij het toetredingsproces;

Or. en

Amendement 62
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. moedigt de autoriteiten aan de 
vrijheid van meningsuiting, inclusief de 
vrijheid en het pluralisme van de media, 
te bevorderen; erkent dat de nieuwe wet 
op de publieke omroep in juli 2012 
aangenomen werd; moedigt de 
autoriteiten aan inspanningen te blijven 
leveren die ervoor zorgen dat de publieke 
omroep onafhankelijk en vrij van 
politieke of economische druk is en die 
zijn transparantie vergroten;

Or. en


