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Poprawka 1
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Chorwacja ma 
przystąpić do UE w dniu 1 lipca 2013 r.;

A. mając na uwadze, że Chorwacja ma 
przystąpić do UE w dniu 1 lipca 2013 r., po 
pomyślnym zakończeniu procedur 
ratyfikacyjnych;

Or. en

Poprawka 2
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
traktat akcesyjny, który czeka na 
ratyfikację jeszcze w siedmiu krajach;

B. mając na uwadze, że 21 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
traktat akcesyjny, który czeka na 
ratyfikację jeszcze w sześciu krajach;

Or. en

Poprawka 3
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało
traktat akcesyjny, który czeka na 
ratyfikację jeszcze w siedmiu krajach;

B. mając na uwadze, że 22 państwa 
członkowskie i Chorwacja ratyfikowały
traktat akcesyjny, który czeka na 
ratyfikację jeszcze w pięciu krajach;
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Or. en

Poprawka 4
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje Chorwację 
jako 28 członka UE począwszy od 1 lipca 
2013 r.; wierzy w siłę i dojrzałość 
demokracji Chorwacji i jej społecznej 
gospodarki rynkowej, ufa że kraj ten 
będzie hołdować wartościom europejskim 
oraz że będzie zdolny do wywiązywania 
się z obowiązków, jakie niesie ze sobą 
członkostwo w UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje Chorwację 
jako 28 członka UE począwszy od 1 lipca 
2013 r., w następstwie wiążącego wyniku 
głosowania w Parlamencie Europejskim z 
dnia 1 grudnia 2011 r. zatwierdzającego 
członkostwo Chorwacji oraz zgodnie z 
terminem wskazanym przez Radę 
Europejską w traktacie akcesyjnym; 
wierzy w siłę i dojrzałość demokracji 
Chorwacji i jej społecznej gospodarki 
rynkowej, ufa że kraj ten będzie hołdować 
wartościom europejskim oraz że będzie 
zdolny do wywiązywania się z 
obowiązków, jakie niesie ze sobą 
członkostwo w UE;

Or. en

Poprawka 5
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje Chorwację 
jako 28 członka UE począwszy od 1 lipca 
2013 r.; wierzy w siłę i dojrzałość 
demokracji Chorwacji i jej społecznej 
gospodarki rynkowej, ufa że kraj ten 
będzie hołdować wartościom europejskim 
oraz że będzie zdolny do wywiązywania 
się z obowiązków, jakie niesie ze sobą 

1. z zadowoleniem przyjmuje Chorwację 
jako 28 członka UE począwszy od 1 lipca 
2013 r., po pomyślnym zakończeniu 
procedur ratyfikacyjnych; wierzy w siłę i 
dojrzałość demokracji Chorwacji i jej 
społecznej gospodarki rynkowej, ufa że 
kraj ten będzie hołdować wartościom 
europejskim oraz że będzie zdolny do 
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członkostwo w UE; wywiązywania się z obowiązków, jakie 
niesie ze sobą członkostwo w UE;

Or. en

Poprawka 6
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę, że Chorwacja jest na 
drodze do spełnienia ostatnich wymogów 
w zakresie ostatecznych przygotowań do 
członkostwa w UE;

2. zwraca uwagę, że Chorwacja jest w 
dużej mierze na drodze do spełnienia 
ostatnich wymogów w zakresie 
ostatecznych przygotowań do członkostwa 
w UE; podkreśla przy tym, że konieczne 
jest podjęcie wzmożonych wysiłków, 
zwłaszcza w celu wzmocnienia rządów 
prawa oraz walki z korupcją; 

Or. en

Poprawka 7
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji 
oraz do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
znaczącego postępu Chorwacji w 
realizacji 10 konkretnych zadań 
wskazanych w sprawozdaniu 
monitorującym Komisji; wzywa rząd do 
uregulowania wszystkich zaległych kwestii 
do 1 lipca 2013 r. oraz do dalszej realizacji 
wszystkich pozostałych niezbędnych 
reform;

Or. en



PE504.085v01-00 6/36 AM\924479PL.doc

PL

Poprawka 8
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform;

3. wzywa rząd do zrealizowania 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform; zachęca 
Chorwację do poszanowania i spełnienia 
wszystkich zobowiązań zaciągniętych w 
negocjacjach w sprawie przystąpienia, aby 
stała się w pełni gotowym nowym 
państwem członkowskim, co leży zarówno 
w interesie Chorwacji, jak i UE;

Or. en

Poprawka 9
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform;

3. wzywa rząd do zrealizowania zadań 
wskazanych w sprawozdaniu 
monitorującym Komisji oraz do dalszej 
realizacji wszystkich pozostałych 
niezbędnych reform;

Or. en

Poprawka 10
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform;

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform; 
podkreśla, że proces ten należy 
przeprowadzić w przejrzysty i 
kompleksowy sposób, przy jak 
największym zaangażowaniu 
chorwackiego parlamentu oraz 
społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. en

Poprawka 11
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa rząd do zrealizowania 10 
konkretnych zadań wskazanych w 
sprawozdaniu monitorującym Komisji oraz 
do dalszej realizacji wszystkich 
pozostałych niezbędnych reform;

3. wzywa rząd oraz parlament do 
zrealizowania 10 konkretnych zadań 
wskazanych w sprawozdaniu 
monitorującym Komisji oraz do dalszej 
realizacji wszystkich pozostałych 
niezbędnych reform;

Or. en

Poprawka 12
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby terminowo to uczyniły;

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby również to uczyniły;

Or. en

Poprawka 13
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby terminowo to uczyniły;

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny, zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby również to uczyniły;

Or. en

Poprawka 14
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby terminowo to uczyniły;

4. zwraca uwagę, że 21 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało 
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów sześciu państw 
członkowskich, które jeszcze nie 
ratyfikowały tego traktatu, aby terminowo 
to uczyniły;
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Or. en

Poprawka 15
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że 20 państw 
członkowskich i Chorwacja ratyfikowało
już traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów 7 państw członkowskich, 
które jeszcze nie ratyfikowały tego 
traktatu, aby terminowo to uczyniły;

4. zwraca uwagę, że 22 państwa 
członkowskie i Chorwacja ratyfikowały już 
traktat akcesyjny; zwraca się do 
parlamentów pięciu państw 
członkowskich, które jeszcze nie 
ratyfikowały tego traktatu, aby terminowo 
to uczyniły;

Or. en

Poprawka 16
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina swe stanowisko, że akcesji 
nie należy rozumieć jako element końcowy 
procesu, ale raczej jako krok na drodze do 
modernizacji gospodarczej i 
administracyjnej, a także jako możliwość, 
której korzyści można w pełni zrealizować 
jedynie w drodze ciągłego działania 
politycznego;

5. przypomina swe stanowisko, że akcesji 
nie należy rozumieć jako element końcowy 
procesu, ale raczej jako krok na drodze do 
modernizacji gospodarczej i 
administracyjnej, a także jako możliwość, 
której korzyści można w pełni zrealizować 
jedynie w drodze ciągłego działania 
politycznego; zachęca Chorwację do 
dalszego skutecznego korzystania ze 
środków IPA (Instrumentu Pomocy 
Przedakcesyjnej) w ramach 
przygotowania do członkostwa w UE oraz 
do korzystania z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności;

Or. en
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Poprawka 17
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina swe stanowisko, że akcesji 
nie należy rozumieć jako element końcowy 
procesu, ale raczej jako krok na drodze do 
modernizacji gospodarczej i 
administracyjnej, a także jako możliwość, 
której korzyści można w pełni zrealizować 
jedynie w drodze ciągłego działania 
politycznego;

5. przypomina swe stanowisko, że akcesji 
nie należy rozumieć jako element końcowy 
procesu, ale raczej jako krok na drodze do 
modernizacji gospodarczej,
administracyjnej i sądowniczej, a także 
jako możliwość, której korzyści można w 
pełni zrealizować jedynie w drodze 
ciągłego działania politycznego;

Or. en

Poprawka 18
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 
Chorwację do podjęcia dalszych działań 
na rzecz wzmocnienia niezależności i 
poprawy skuteczności jej systemu 
sądownictwa, między innymi poprzez 
ograniczenie liczby zaległych spraw oraz 
aktualizację ustawodawstwa w sprawie 
egzekwowania wyroków; nalega, by 
Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej, 
profesjonalnej, odpowiedzialnej i 
niezależnej administracji publicznej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; wzywa 
Chorwację do podjęcia dalszych działań 
na rzecz wzmocnienia niezależności, 
odpowiedzialności, bezstronności, 
profesjonalizmu i poprawy skuteczności 
jej systemu sądownictwa, między innymi 
poprzez ograniczenie liczby zaległych 
spraw oraz aktualizację ustawodawstwa w 
sprawie egzekwowania wyroków; nalega, 
by Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
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strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 19
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 
Chorwację do podjęcia dalszych działań na 
rzecz wzmocnienia niezależności i 
poprawy skuteczności jej systemu 
sądownictwa, między innymi poprzez 
ograniczenie liczby zaległych spraw oraz 
aktualizację ustawodawstwa w sprawie 
egzekwowania wyroków; nalega, by 
Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 
Chorwację do podjęcia dalszych działań na 
rzecz wzmocnienia niezależności, 
odpowiedzialności i poprawy skuteczności 
jej systemu sądownictwa, między innymi 
poprzez ograniczenie liczby zaległych 
spraw oraz aktualizację ustawodawstwa w 
sprawie egzekwowania wyroków; nalega, 
by Chorwacja wdrożyła strategię reformy 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 20
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 
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Chorwację do podjęcia dalszych działań na 
rzecz wzmocnienia niezależności i 
poprawy skuteczności jej systemu 
sądownictwa, między innymi poprzez 
ograniczenie liczby zaległych spraw oraz 
aktualizację ustawodawstwa w sprawie 
egzekwowania wyroków; nalega, by 
Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

Chorwację do podjęcia dalszych działań na 
rzecz wzmocnienia niezależności, poprawy 
skuteczności i odpowiedzialności jej 
systemu sądownictwa oraz sędziów, 
między innymi poprzez wdrożenie nowego 
systemu oświadczeń majątkowych dla 
sędziów oraz dalszą poprawę osiągnięć w 
ramach nowego systemu postępowań 
dyscyplinarnych, ograniczenie liczby 
zaległych spraw oraz aktualizację 
ustawodawstwa w sprawie egzekwowania 
wyroków; nalega, by Chorwacja 
sfinalizowała i wdrożyła strategię reformy 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 21
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; zachęca 
Chorwację do podjęcia dalszych działań 
na rzecz wzmocnienia niezależności i 
poprawy skuteczności jej systemu 
sądownictwa, między innymi poprzez 
ograniczenie liczby zaległych spraw oraz 
aktualizację ustawodawstwa w sprawie 
egzekwowania wyroków; nalega, by 
Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

7. potwierdza centralne znaczenie 
niezależnej władzy sądowniczej oraz 
praworządności w zakresie wzmacniania 
demokracji oraz wspierania inwestycji i 
działalności gospodarczej; wzywa 
Chorwację do podjęcia dalszych działań 
na rzecz wzmocnienia niezależności i 
poprawy skuteczności jej systemu 
sądownictwa, między innymi poprzez 
ograniczenie liczby zaległych spraw oraz 
aktualizację ustawodawstwa w sprawie 
egzekwowania wyroków; nalega, by 
Chorwacja sfinalizowała i wdrożyła 
strategię reformy wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 22
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem zauważa, że Chorwacja 
wprowadziła solidne ramy instytucjonalne 
i prawne do walki z korupcją; wzywa 
władze Chorwacji do pełnego 
wykorzystania istniejących już 
instrumentów w celu zagwarantowania 
bezstronnego i pomyślnego rozstrzygania 
spraw sądowych i wydawania wyroków, w 
tym w głośnych sprawach, w celu 
potwierdzenia zaufania obywateli do 
rządów prawa i instytucji publicznych;

8. zauważa, że Chorwacja wprowadziła 
ogólnie zadowalające ramy instytucjonalne 
i prawne do walki z korupcją; wzywa 
władze Chorwacji do dalszego nasilenia 
walki z korupcją oraz do pełnego 
wykorzystania istniejących już 
instrumentów w celu zagwarantowania 
bezstronnego i pomyślnego rozstrzygania 
spraw sądowych i wydawania wyroków, w 
tym w głośnych sprawach, w celu 
potwierdzenia zaufania obywateli do 
rządów prawa i instytucji publicznych;

Or. en

Poprawka 23
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem zauważa, że Chorwacja 
wprowadziła solidne ramy instytucjonalne 
i prawne do walki z korupcją; wzywa 
władze Chorwacji do pełnego 
wykorzystania istniejących już 
instrumentów w celu zagwarantowania 
bezstronnego i pomyślnego rozstrzygania 
spraw sądowych i wydawania wyroków, w 
tym w głośnych sprawach, w celu 
potwierdzenia zaufania obywateli do 
rządów prawa i instytucji publicznych;

8. z zadowoleniem zauważa, że Chorwacja 
wprowadziła ramy instytucjonalne i 
prawne do walki z korupcją, zaznacza 
jednak, że tylko ich ścisłe wdrożenie, 
również w odniesieniu do polityków i 
urzędników wysokiego szczebla, dowiedzie 
zarówno woli politycznej do zwalczania 
korupcji, jak i skuteczności oraz 
niezależności sądownictwa; wzywa władze 
Chorwacji do poprawy wdrażania ram 
prawnych zajęcia i konfiskaty mienia, w 
tym w przypadkach bez uprzedniego 
wyroku skazującego oraz w myśl zasady 
„Follow The Money” (podążania śladem 
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pieniędzy); nalega na pełne wykorzystanie 
przez władze Chorwacji istniejących już 
instrumentów w celu zagwarantowania 
bezstronnego i pomyślnego rozstrzygania 
spraw sądowych i wydawania wyroków, w 
tym w głośnych sprawach, w celu 
potwierdzenia zaufania obywateli do 
rządów prawa i instytucji publicznych;
podkreśla, że należy zachęcać do 
uprawniania niezależnego dziennikarstwa 
śledczego będącego ważnym narzędziem 
ujawniania korupcji i przestępczości 
zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 24
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Chorwację do wprowadzenia 
silnych przepisów ustawodawczych w 
kwestii lobbingu i dostępu do informacji, 
co przyczyni się do konsolidacji ram 
zapobiegania korupcji; zwraca się do 
rządu, aby uczynił niedawno utworzoną 
komisję ds. konfliktów interesów w pełni 
operacyjną, a także by wprowadził on w 
pełni pakiet przepisów ustawodawczych 
dotyczących zamówień publicznych i 
finansowania partii politycznych;

9. zauważa, że Chorwacja nie wdrożyła 
skutecznie wszystkich środków prawnych 
zapobiegających konfliktom interesów; 
przypomina, że konflikty interesów są 
przyczyną korupcji, nadużyć finansowych 
i sprzeniewierzania funduszy; wzywa 
Chorwację do wprowadzenia silnych 
przepisów ustawodawczych w kwestii 
lobbingu i dostępu do informacji, co 
przyczyni się do konsolidacji ram 
zapobiegania korupcji i nadużyciom 
finansowym, zwłaszcza w administracji 
publicznej; zwraca się do rządu, aby 
uczynił niedawno utworzoną komisję ds. 
konfliktów interesów w pełni operacyjną
oraz w najbliższej przyszłości przedstawił 
jej osiągnięcia, a także by wprowadził on 
w pełni pakiet przepisów ustawodawczych 
dotyczących zamówień publicznych oraz 
finansowania partii politycznych i 
kampanii wyborczych;
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Or. en

Poprawka 25
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Chorwację do wprowadzenia 
silnych przepisów ustawodawczych w 
kwestii lobbingu i dostępu do informacji, 
co przyczyni się do konsolidacji ram 
zapobiegania korupcji; zwraca się do 
rządu, aby uczynił niedawno utworzoną 
komisję ds. konfliktów interesów w pełni 
operacyjną, a także by wprowadził on w 
pełni pakiet przepisów ustawodawczych 
dotyczących zamówień publicznych i 
finansowania partii politycznych;

9. wzywa Chorwację do wprowadzenia 
silnych przepisów ustawodawczych w 
kwestii lobbingu i dostępu do informacji, 
co przyczyni się do konsolidacji ram 
zapobiegania korupcji; zwraca się do władz 
Chorwacji, aby uczyniły niedawno 
utworzoną komisję ds. konfliktów 
interesów w pełni operacyjną, a także by 
wprowadziły one w pełni pakiet przepisów 
ustawodawczych dotyczących zamówień 
publicznych i finansowania partii 
politycznych;

Or. en

Poprawka 26
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że korupcja wciąż jest 
poważnym problemem w Chorwacji, a 
odnotowana skala przestępczości, korupcji 
i sprzeniewierzania funduszy w latach 
2001–2010 wynosiła 11,3 mld EUR; 
przypomina, że należy ściśle stosować 
środki przeciwdziałania nadużyciom 
finansowym i korupcji; wzywa zatem Unię 
Europejską do utworzenia we współpracy 
z władzami Chorwacji mechanizmu 
poakcesyjnego monitorowania na 



PE504.085v01-00 16/36 AM\924479PL.doc

PL

potrzeby oceny osiągnięć, przynajmniej w 
sferze konfliktu interesów, korupcji i 
przestępczości zorganizowanej, jak 
również realizacji planu działania w 
zakresie reformy sądownictwa; podkreśla, 
że taki mechanizm monitorowania i 
współpracy jest kluczowy dla zapewnienia 
zrównoważenia środków przyjętych na 
potrzeby zwalczania korupcji i 
przestępczości zorganizowanej oraz 
reformy sądownictwa; podkreśla, że taki 
mechanizm przyniesie korzyści przede 
wszystkim obywatelom Chorwacji oraz 
pomoże władzom Chorwacji w 
wykonywaniu zobowiązań oraz 
kontynuacji reform;

Or. en

Poprawka 27
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw
podstawowych, a jednocześnie zwalczały 
wszelkie formy dyskryminacji i akty 
nietolerancji w stosunku do mniejszości 
narodowych, migrantów, lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

Or. en

Poprawka 28
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych; zauważa, 
że niektóre wypowiedzi i działania 
Kościoła Katolickiego w Chorwacji nie 
sprzyjają poszanowaniu europejskich 
norm oraz poszanowaniu rozmaitych 
mniejszości, zważywszy, że niektórzy z 
najwyższych przedstawicieli Kościoła w 
kraju wciąż używają języka otwarcie 
nawołującego do nietolerancji wobec 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 
transpłciowych;

Or. en

Poprawka 29
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych; ponadto 
wzywa Chorwację do kształtowania 
środowiska, w którym członkowie wyżej 
wymienionych grup mniejszościowych 
(m.in. lesbijki, geje, osoby biseksualne i 
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transpłciowe) będą mogły swobodnie 
wyrażać swoje przekonania zgodnie z 
zasadami Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 30
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
społeczności romskiej, migrantów, 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 
transpłciowych oraz innych grup 
mniejszościowych;

Or. en

Poprawka 31
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 

10. wzywa władze Chorwacji, aby 
zachowały czujność w kwestii zapewnienia 
pełnego poszanowania praw człowieka, a 
jednocześnie zwalczały wszelkie formy 
dyskryminacji i akty nietolerancji w 
stosunku do mniejszości narodowych, 
migrantów, lesbijek, gejów, osób 
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biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych;

biseksualnych i transpłciowych oraz 
innych grup mniejszościowych i 
szczególnie wrażliwych;

Or. en

Poprawka 32
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że nastąpił znaczny postęp 
w sferze praw lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych, zwłaszcza 
w dziedzinie zatrudnienia oraz uprawnień 
osób transpłciowych; niemniej jednak 
wzywa Chorwację do rozważenia dalszych 
udogodnień prawnych, w tym usunięcia 
wymogu operacji chirurgicznej w 
administracyjnej procedurze zmiany płci, 
oraz do utrzymania należytej ochrony 
policyjnej wszystkich wydarzeń typu 
parada równości w przyszłości;

Or. en

Poprawka 33
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Chorwacja 
właściwie przygotowała się do zarządzania 
w przyszłości operacjami finansowanymi z 
unijnych funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności w przyszłości oraz do 

11. wzywa rząd do wzmocnienia 
potencjału administracyjnego instytucji 
odpowiedzialnych za przyszłe zarządzanie 
operacjami finansowanymi z unijnych 
funduszy strukturalnych i z Funduszu 
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wdrażania tych operacji; wzywa rząd do 
dalszego wzmocnienia potencjału 
administracyjnego odnośnych instytucji, 
w tym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego z 2012 r.; domaga się, 
by rząd dołożył wszelkich starań w celu 
zminimalizowania ryzyka korupcji i 
sprzeniewierzania funduszy UE;

Spójności oraz za wdrażanie tych operacji, 
w tym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego z 2012 r.; domaga się, 
by rząd dołożył wszelkich starań w celu 
zminimalizowania ryzyka korupcji i 
sprzeniewierzania funduszy UE;

Or. en

Poprawka 34
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Chorwacja właściwie
przygotowała się do zarządzania w 
przyszłości operacjami finansowanymi z 
unijnych funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności w przyszłości oraz do 
wdrażania tych operacji; wzywa rząd do 
dalszego wzmocnienia potencjału 
administracyjnego odnośnych instytucji, w 
tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
z 2012 r.; domaga się, by rząd dołożył 
wszelkich starań w celu zminimalizowania 
ryzyka korupcji i sprzeniewierzania 
funduszy UE;

11. zwraca uwagę, że Chorwacja właściwie
przygotowuje się do zarządzania w 
przyszłości operacjami finansowanymi z 
unijnych funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności oraz do wdrażania 
tych operacji; wzywa Chorwację do 
stworzenia bazy projektów gotowych do 
realizacji w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR); zachęca rząd do dalszego 
wzmocnienia potencjału 
administracyjnego odnośnych instytucji, 
w tym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego z 2012 r.; domaga się, 
by rząd dołożył wszelkich starań w celu 
zminimalizowania ryzyka korupcji i 
sprzeniewierzania funduszy UE;

Or. en



AM\924479PL.doc 21/36 PE504.085v01-00

PL

Poprawka 35
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę, że Chorwacja właściwie 
przygotowała się do zarządzania w 
przyszłości operacjami finansowanymi z 
unijnych funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności w przyszłości oraz do 
wdrażania tych operacji; wzywa rząd do 
dalszego wzmocnienia potencjału 
administracyjnego odnośnych instytucji, w 
tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego 
z 2012 r.; domaga się, by rząd dołożył 
wszelkich starań w celu zminimalizowania 
ryzyka korupcji i sprzeniewierzania 
funduszy UE;

11. zwraca uwagę, że Chorwacja właściwie 
przygotowała się do zarządzania w 
przyszłości operacjami finansowanymi z 
unijnych funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności oraz do wdrażania 
tych operacji; wzywa rząd do dalszego 
wzmocnienia potencjału administracyjnego 
odnośnych instytucji, w tym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu 
Trybunału Obrachunkowego z 2012 r.; 
domaga się, by rząd dołożył wszelkich 
starań w celu zminimalizowania ryzyka 
korupcji oraz nadużyć finansowych i 
nieprawidłowości zarówno przy rozdziale, 
jak i wykorzystywaniu funduszy UE;

Or. en

Poprawka 36
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; chwali 
determinację rządu w zakresie 
konsolidacji fiskalnej oraz pobudzenia 
konkurencji;

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; wzywa rząd do 
kontynuacji polityki w zakresie 
konsolidacji fiskalnej w celu pobudzenia 
konkurencji oraz z zadowoleniem 
przyjmuje uczestnictwo Chorwacji w
europejskim semestrze od stycznia 2013 
r.;
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Or. en

Poprawka 37
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; chwali 
determinację rządu w zakresie konsolidacji 
fiskalnej oraz pobudzenia konkurencji;

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; chwali 
determinację Chorwacji w zakresie 
konsolidacji fiskalnej, pobudzenia 
konkurencji oraz utrzymania stabilności 
sektora bankowego; wspiera wysiłki 
służące włączeniu Chorwacji w projekty 
rozporządzeń w sprawie transeuropejskiej 
sieci transportowej oraz instrumentu 
„Łącząc Europę” w celu zapewnienia 
terminowego i skutecznego wykorzystania 
funduszy UE na poprawę infrastruktury 
transportowej Chorwacji oraz połączeń z 
państwami członkowskimi UE i krajami w 
regionie;

Or. en

Poprawka 38
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; chwali 

13. zachęca Chorwację do 
przeprowadzenia dalszych reform 
strukturalnych mających na celu 
stymulację wzrostu gospodarczego oraz 
ożywienie rynku pracy; wzywa rząd do 
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determinację rządu w zakresie konsolidacji 
fiskalnej oraz pobudzenia konkurencji;

pełnego wdrożenia programu Small 
Business Act wraz z odpowiednimi 
działaniami politycznymi, takimi jak 
uproszczenie ram regulacyjnych, poprawa 
dostępu do finansowania oraz wspieranie 
procesu internacjonalizacji MŚP; chwali 
determinację rządu w zakresie konsolidacji 
fiskalnej oraz pobudzenia konkurencji;

Or. en

Poprawka 39
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że należy położyć 
szczególny nacisk na wymiar społeczny i 
środowiskowy modernizacji gospodarczej; 
zachęca Chorwację do dalszego 
wzmacniania dialogu społecznego oraz 
utrzymania praw socjalnych i praw 
związków zawodowych;

14. jest zdania, że należy położyć 
szczególny nacisk na wymiar społeczny i 
środowiskowy modernizacji gospodarczej; 
zachęca Chorwację do dalszego 
wzmacniania dialogu społecznego oraz 
utrzymania praw socjalnych i praw 
związków zawodowych; apeluje do władz 
Chorwacji o dopilnowanie przejrzystości 
ocen środowiskowych dotyczących 
wielkoskalowych projektów 
inwestycyjnych; domaga się, aby władze 
Chorwacji uznały za priorytet ochronę 
środowiska, zwłaszcza w dziedzinie 
planowania przestrzennego;

Or. en

Poprawka 40
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zaniepokojony tym, że 
proponowana ustawa o inwestycjach 
strategicznych nie jest zgodna 
europejskimi normami; wzywa rząd i 
parlament Chorwacji do jej nowelizacji w 
celu zapewnienia lepszej ochrony praw 
podstawowych, mianowicie prawa 
własności, oraz środowiska;

Or. en

Poprawka 41
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia decyzji w sprawie przepisów 
przejściowych ograniczających dostęp 
pracowników chorwackich do swych 
krajowych rynków pracy wyłącznie w 
oparciu o informacje faktyczne i jedynie w 
przypadkach poważnych zakłóceń rynku
pracy;

15. nawiązując do środków przejściowych 
przewidzianych w art. 18 Aktu 
przystąpienia, wzywa państwa 
członkowskie do nieograniczania praw 
podstawowych obywateli Unii bardziej, niż 
jest to absolutnie konieczne; wzywa 
państwa członkowskie do stosowania 
środków przejściowych ograniczających 
swobodny przepływ osób wyłącznie w 
oparciu o informacje faktyczne i jedynie w 
przypadkach poważnych zakłóceń rynku 
pracy; przypomina, że ograniczanie 
dostępu do rynków pracy w okresach 
przejściowych następujących po 
poprzednich rundach rozszerzenia 
okazało się szkodliwe dla dobrobytu 
państw członkowskich, które wprowadziły 
ograniczenia;

Or. en
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Poprawka 42
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa rząd do zagwarantowania 
realizacji celów w zakresie rekrutacji 
policji granicznej na rok 2012, a także do 
jak najszybszego zakończenia budowy 
punktów granicznych w okolicach 
korytarza Neum;

16. wzywa rząd do zagwarantowania jak 
najszybszego zakończenia budowy 
punktów granicznych w okolicach 
korytarza Neum;

Or. en

Poprawka 43
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

18. wzywa Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności, 
aby szybko uporać się z pozostałymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi przez 
Komisję; zdecydowanie apeluje do 
Chorwacji i Serbii o współpracę w dobrzej 
wierze w tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie; w związku z 
tym jest zaniepokojony ewentualnymi 
negatywnymi skutkami ustawy w sprawie 
unieważnienia niektórych aktów 
prawnych organów sądowych byłej 
Jugosłowiańskiej Armii Narodowej, byłej 
Socjalistycznej Republiki Jugosławii oraz 
Republiki Serbii;

Or. en
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Poprawka 44
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

18. wzywa Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności; 
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 45
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

18. wzywa Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 46
Tanja Fajon
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

18. wzywa Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności;
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie.

Or. en

Poprawka 47
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca Chorwację do nasilenia 
krajowych wysiłków w zakresie ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności; 
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

18. zachęca Chorwację do dalszej 
współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii 
(MTKJ) oraz do nasilenia krajowych 
wysiłków w zakresie badania i ścigania 
sądownego zbrodni wojennych zgodnie z 
przyjętą strategią w sprawie bezkarności; 
zdecydowanie apeluje do Chorwacji i 
Serbii o współpracę w dobrzej wierze w 
tym zakresie w celu wymierzenia 
sprawiedliwości i osiągnięcia prawdziwego 
pojednania w tym regionie;

Or. en

Poprawka 48
Ivo Vajgl
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca władze Chorwacji do dalszego 
zwracania szczególnej uwagi na prawa i 
warunki socjalne powracających 
uchodźców i wysiedleńców zgodnie z 
celami deklaracji sarajewskiej;

19. przypomina władzom Chorwacji o 
zobowiązaniu do poszanowania praw 
powracających uchodźców i 
wysiedleńców, zwłaszcza do znalezienia 
skutecznych rozwiązań zaległych kwestii 
majątkowych oraz mieszkaniowych, jak 
również do tworzenia koniecznych 
warunków materialnych i socjalnych do 
zorganizowanego i niezakłóconego 
powrotu ludności serbskiej, która 
przymusowo lub dobrowolnie opuściła 
Chorwację podczas i po zakończeniu 
wojennych operacji wojskowych; 

Or. en

Poprawka 49
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca władze Chorwacji do dalszego 
zwracania szczególnej uwagi na prawa i 
warunki socjalne powracających 
uchodźców i wysiedleńców zgodnie z 
celami deklaracji sarajewskiej;

19. wzywa władze Chorwacji do dalszego 
zwracania szczególnej uwagi na prawa i 
warunki socjalne powracających 
uchodźców i wysiedleńców zgodnie z 
celami deklaracji sarajewskiej; 
podtrzymuje poparcie dla inicjatywy 
RECOM (Regionalnej Komisji Prawdy i 
Pojednania) zabiegającej o uznanie 
krzywd i poszanowanie prawa do prawdy i 
sprawiedliwości ofiar wszystkich zbrodni 
wojennych;

Or. en
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Poprawka 50
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca Chorwację do przyjęcia
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji mają 
ogromne znaczenie dla innych państw 
kandydujących do UE oraz aspirujących 
do członkostwa w niej;

20. zachęca Chorwację do przyjęcia 
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji skłonią 
Chorwację do podzielenia się nimi z 
innymi państwami kandydującymi do UE 
oraz aspirującymi do członkostwa w niej;

Or. en

Poprawka 51
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca Chorwację do przyjęcia 
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji mają 
ogromne znaczenie dla innych państw 
kandydujących do UE oraz aspirujących do 
członkostwa w niej;

20. zachęca Chorwację do przyjęcia 
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji mają 
ogromne znaczenie dla innych państw 
kandydujących do UE oraz aspirujących do 
członkostwa w niej oraz że Chorwacja 
podzieli się swoimi doświadczeniami z 
krajami Bałkanów Zachodnich oraz 
będzie dalej zacieśniać współpracę w 
regionie, między innymi w myśl procesu z 
Brdo;

Or. en
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Poprawka 52
Libor Rouček

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zachęca Chorwację do przyjęcia 
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji mają 
ogromne znaczenie dla innych państw 
kandydujących do UE oraz aspirujących do 
członkostwa w niej;

20. zachęca Chorwację do przyjęcia 
aktywnej roli w procesie stabilizacji i 
integracji europejskiej krajów Bałkanów 
Zachodnich; jest przekonany, że 
doświadczenia Chorwacji zdobyte w 
procesie transformacji i akcesji mają 
ogromne znaczenie dla innych państw 
kandydujących do UE oraz aspirujących do 
członkostwa w niej; uważa, że rola 
Chorwacji jako regionalnego promotora 
wartości europejskich oraz dalszego 
rozszerzenia z góry zakłada stosunki 
dobrosąsiedzkie oraz dążenie do 
pojednania;

Or. en

Poprawka 53
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów 
dwustronnych; przypomina, że kwestii 
natury dwustronnej nie można 
wykorzystywać do utrudniania procesu 
integracji państw kandydujących i państw 
zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie
zaległych kwestii, zwłaszcza kwestii 
sukcesji, zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami, zasadą stosunków 
dobrosąsiedzkich oraz współpracy 
regionalnej; ponadto przypomina
zobowiązanie Chorwacji, że kwestii natury 
dwustronnej nie można wykorzystywać do 
utrudniania procesu integracji państw 
kandydujących;

Or. en
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Poprawka 54
Alojz Peterle

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów 
dwustronnych; przypomina, że kwestii 
natury dwustronnej nie można 
wykorzystywać do utrudniania procesu 
integracji państw kandydujących i państw 
zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji, by aktywnie 
zaangażowała się w rozwiązanie zaległych 
kwestii, zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami, zasadami stosunków 
dobrosąsiedzkich oraz współpracy 
regionalnej; przypomina zobowiązanie 
Chorwacji, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

Or. en

Poprawka 55
Ivo Vajgl

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji, by aktywnie 
zaangażowała się w rozwiązanie toczących 
się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

Or. en
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Poprawka 56
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości i 
dlatego wzywa władze Chorwacji do 
pełnego wdrożenia Deklaracji w sprawie 
propagowania wartości europejskich w 
Europie Południowo-Wschodniej, 
przyjętej przez chorwacki parlament w 
dniu 21 października 2011 r.; wzywa 
wszystkie kraje w regionie do 
niezwłocznego przyjęcia i wdrożenia 
podobnych stanowisk; wzywa Komisję do 
udzielenia wsparcia w tym względzie 
wszystkim krajom w regionie poprzez 
utworzenie mechanizmu polubownego 
rozstrzygania sporów dwustronnych, który 
umożliwi przejrzyste i sprawiedliwe 
rozwiązanie konfliktów zasadniczej wagi, 
bez zakłócania toku negocjacji w sprawie 
przystąpienia oraz ratyfikacji traktatu 
akcesyjnego;

Or. en

Poprawka 57
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje działania podjęte przez rząd 
Chorwacji oraz rząd Serbii służące 
normalizacji stosunków oraz wzywa obie 
strony do nasilenia współpracy; wyraża 
również nadzieję, że Słowenia i 
Chorwacja zdołają znaleźć konstruktywne 
rozwiązanie ich sporu; przypomina, że 
kwestii natury dwustronnej nie można 
wykorzystywać do utrudniania procesu 
integracji państw kandydujących i państw 
zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

Or. en

Poprawka 58
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości; w tym 
kontekście domaga się od wszystkich 
państw członkowskich, w tym od 
wszystkich sąsiadów, terminowej 
ratyfikacji traktatu akcesyjnego 
Chorwacji;

Or. en
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Poprawka 59
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości;

21. apeluje do Chorwacji i jej sąsiadów, by 
aktywnie zaangażowali się w rozwiązanie 
toczących się nadal sporów dwustronnych; 
przypomina, że kwestii natury dwustronnej 
nie można wykorzystywać do utrudniania 
procesu integracji państw kandydujących i 
państw zamierzających kandydować do 
członkostwa w Unii w przyszłości, 
zachęca Chorwację do dalszego 
odgrywania konstruktywnej roli we 
współpracy regionalnej;

Or. en

Poprawka 60
Bernd Posselt

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przyjmuje do wiadomości działania 
oraz konstruktywny wkład chorwackich 
posłów obserwatorów w Parlamencie 
Europejskim oraz cieszy się na przyjęcie 
posłów do Parlamentu Europejskiego z 
Chorwacji po przystąpieniu Chorwacji do 
UE w dniu 1 lipca 2013 r.;

Or. en

Poprawka 61
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. docenia pracę Komisji w zakresie 
kierowania procesem akcesyjnym 
Chorwacji; zwraca się do niej o 
przeanalizowanie tego procesu oraz 
sporządzenie wskazówek politycznych dla 
przyszłych kandydatów, takich jak 
stosowanie systemu wszechstronnego 
monitoringu w okresie pomiędzy 
zakończeniem negocjacji a akcesją;

22. docenia pracę Komisji w zakresie 
kierowania procesem akcesyjnym 
Chorwacji; zwraca się do niej o 
przeanalizowanie tego procesu oraz 
sporządzenie wskazówek politycznych dla 
przyszłych kandydatów, takich jak 
stosowanie systemu wszechstronnego 
monitoringu w okresie pomiędzy 
zakończeniem negocjacji a akcesją; wzywa 
Komisję do oceny zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego i 
parlamentu w całym procesie akcesyjnym, 
aby wyciągnąć wnioski na potrzeby 
bieżących i przyszłych negocjacji; w tym 
kontekście zwraca się w szczególności do 
Komisji o przygotowanie propozycji 
dotyczących silniejszego zaangażowania w 
proces akcesyjny społeczeństwa 
obywatelskiego oraz parlamentów krajów 
kandydujących; 

Or. en

Poprawka 62
Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa władze do propagowania 
wolności wypowiedzi, w tym wolności i 
pluralizmu mediów; przyjmuje do 
wiadomości, że w lipcu 2012 r. została 
przyjęta nowa ustawa o nadawcy 
publicznym; zachęca władze do 
podejmowania dalszych wysiłków 
mających zapewnić niezależność nadawcy 
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publicznego, z dala od nacisków 
politycznych lub ekonomicznych, oraz 
zwiększyć jego przejrzystość;

Or. en


